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امارت  مذاکراتی  کمیتۀ  اعضای  بین  رسمی  مذاکرات 
)دوحه(  در  امریکا  ارشد  نمایندگان  و  افغانستان  اسالمی 
قطر برای پنجمین بار )مورخه ۲۵ فبروی ۲۰۱۹ م( آغاز شد 
این نشست نسبت به گذشته از چندین جهت بیشتر اهمیت 
داشت از جمله آنکه در نشست پنجم به شمول هیئت مذاکره 
کنندۀ قبلی یک تیم قوی مذاکراتی نیز از سوی مقام رهبری 
توظیف یافت تا در پیشبرد مذاکرات سهم گرفته و بهتر از 
قبل سنگر دیپلوماسی تقویت شد، نکتۀ حایز اهمیت دگر 
معاون  برادر«  عبدالغنی  »مال  محترم  اشتراک  نشست،  این 
امور سیاسی امارت اسالمی و مسئول دفتر سیاسی بود که 
وزنۀ مذاکرات را سنگین و سبب تقویت و روحیه بیشتر تیم 
مذاکراتی گردیده و نیز نشانۀ تمایل جدی امارت اسالمی 

در حل معضلۀ افغانستان با جهت های خارجی بود.
در  خوشبختانه  که  شد  انجام  حالی  در  قطر  مذاکرات 
میادین نظامی نیز مجاهدین امارت اسالمی همه روزه شاهد 
پیشرفت ها و پیروزهای پی در پی بوده و سنگرهای شان 
علیه اشغالگران خارجی همچون گذشته حتی در فصل سرد 
مسرت  و  خوش  خبرهای  و  بوده  تر  گرم  و  گرم  زمستان 
بخش مخابره می شوند و این مسئله یک چیز مهم را تداعی 
و  از جهاد  اسالمی هرگز  امارت  مجاهدین  آنکه  می کند 
مبارزه خسته نبوده و در عین حالیکه توان گفتگو و ایجاد 
فضای مناسب برای حل معضلۀ افغانستان از طریق دیالوگ 
سیاسی را دارند همزمان در میدان های رشادت و جانفشانی 
نیز برای ختم اشغال و اعادۀ عزت و حیثیت واقعی سرزمین 
مصاف  به  جانانه  و  نکشیده  دست  مبارزه  از  لحظۀ  خود 

دشمنان دین و وطن خود می روند.
تمهیدات  و  مقدمات  موضوع  هر  حل  برای  که  آنجا  از 
درست تا رهگشایی حقیقی بسیار مهم است و چه بسا زمان 
گیر نیز باشد؛ مجاهدان امارت اسالمی در سنگر دیپلوماسی 
شبانه  اشغال  خاتمه  مسایل  روی  ناپذیر  خستگی  تالش  با 
مقدس  جهاد  دستاوردهای  حفظ  با  تا  کرده  کوشش  روز 

و آرمان پاک شهداء و ایجاد زمینه 
درست  معیارهای  نمودن  فراهم  و 
و  اسالمی  نظام  یک  آمدن  برای 
صلح سرتاسری در کشور با جهت 
های اصلی جنگ مذاکره و گفتگو 
الحمد  هلل  کنون  تا  آنچه  و  نمایند 
راه  مبارزان  دیپلوماسی  دستگاه 
درخشش  همانند  داده  انجام  حق 
دستاوردهای  با  نظامی  میادین  در 
همراه  به  کننده  امیدوار  و  کالن 
بوده و چه بسا به نصرت اهلل متعال، 
دعای ملت ستمدیده، و ایستادگی 
اسالمی  امارت  بزرگان  درایت  و 
برای  و  شویم  خود  سرزمین  در  عظیم  تحول  یک  شاهد 
از  همیشه بساط رنج آفرین و دردناک اشغال بطور کامل 

وطن عزیز ما برچیده شود. 
امریکا نیز باید بداند که تنها راه حل بحران افغانستان و ختم 
جنگ و مصیبت در این کشور پایان این جنگ تحمیلی بر 
و خرد  تعقل  مسیر  همین  )مذاکرات(  باید  و  هاست  افغان 
اندیشی را بر مسیر غلط جنگ و آتش افروزی ترجیح داده 
و بیشتر از این سبب لطمه دار شدن حیثیت جهانی خود و 
افغانستان نشود و به صدای برحق ملت  تباهی ملت مظلوم 
آزادۀ افغان گوش داده و دست از اشغال و تجاوز، و تداوم 
جنایت بر این خاک برداشته و افغان ها را به حال خودشان 
بگذارند؛ چرا که متاسفانه در ماه های اخیر در پی بمباردمان 
بی  و  مظلوم  ملت  بر  ضربه  بیشترین  اشغالگران  کور  های 
دفاع افغان وارد گردیده و بیش از هر زمان دگر مورد ظلم 

و ستم واقع شده اند. 
حال که همۀ چشم ها بعد از سنگرها به دروازۀ مذاکرات 
از  شده  دوخته  افغانستان  بحران  حل  برای  قطر  کشور  در 
که  همسایه  کشورهای  بالخصوص  و  دنیا  کشورهای  همه 
شاید بیشتر از هر کسی درد افغان ها را درک و مشکالت 
شان را می شناسند انتظار می رود دست به دست هم داده 
مظلوم  ملت  با  انسانی  شرافت  مبنای  بر  و  سخاوتمندانه  و 
گردن  در  که  ها  افغان  حق  بزرگترین  و  کرده  همدردی 
شان است را اداء نمایند و آن اینکه بشمول امریکا از همه 
کشورهای متجاوز عاقالنه بخواهند به ندای افغان ها لبیک 
برداشته  سرزمین  این  بر  تجاوز  و  اشغال  از  دست  و  گفته 
و این مردم مظلوم را بیش از این مورد اذیت و آزار قرار 
ندهند چرا که افغان ها هرگز در هیچ حالتی تسلیم خواسته 

های نامشروع و زورگویانۀ جهانیان نشده و نمی شوند.

***

مذاکرات قطر و امیدها در رهگشایی معضله افغانستان

رسمقاهل
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ــۀ افغانســتان گفتگوهــا توســط  ــرای حــل معضل ــا آنکــه ب ب
طالبــان و جهت های خارجی شــدت بیشــتر نســبت به ســابق 
پیــدا کــرده اســت امــا هــر چــه رو بــه جلــو مــی رویــم نقش 
ــی  ــر م ــگ ت ــگ و پررن ــتان پررن ــدۀ افغانس ــان در آین طالب
شــود؛ دیگــر نــه گــپ هــای اشــرفغنی و کابینــه اش بــاوری 
مــردم مــی شــود و نــه کســی بــه تهدیدهــای داکترعبــداهلل 
ــه کســی فریــب شــعارهای خارجــی  گــوش مــی دهــد و ن
ــا  ــد و ب ــدای بلن ــا ص ــردم ب ــی از م ــورد بخش ــی خ ــا را م ه
جرئــت طالبــان را همیــن اکنــون فریــاد مــی زننــد و بخشــی 
دگــر کــم و بیــش حمایــت هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ــورد توجــه و  ــان م ــه نوعــی طالب ــی ب ــد یعن ــان دارن از طالب

حمایــت عمومــی قــرار گرفتــه اســت.
ملــت مظلــوم پــس از دیــدن شــعارهای تکــراری حکومــت 
ــه دســت  هــای دســت نشــانده پــس از اشــغال افغانســتان ب
شــده،  خســته  حکومــت  حرفهــای  از  دیگــر  امریــکا، 

رنجیــده و خاطرشــان صــد البتــه مکــدر گشــته اســت 
ــه شــود شــاید ۹۰ نفرشــان  اگــر از صــد نفــر ســروی گرفت
ــه  ــی ک ــانده ببین ــت نش ــت دس ــاراض از حکوم ــان ن را چن
ــن مــردم فاســد کــه  ــا ای ــران شــوی کــه خدای خــودت حی
بــه حمایــت امریــکا بــر گــرده هــای ملــت ســتمدیده ســوار 
ــر و انزجــار  ــورد تنف ــدر م ــد چق ــل گشــته ان شــده و تحمی

ــد.  مــردم ان
دزدی، فســاد اداری، اختــالس، بیــکاری، چــور و چپــاول، 
ــزاران  ــباروزی و ه ــت ش ــت و مصیب ــارت، فالک ــل و غ قت
ــاری کــه از آدرس حکومــت اشــرفغنی  ــر م ــت و زه کوف
همــه روزه ســراغ ملــت دردمنــد مــا مــی آینــد ملــت مظلــوم 
را چنــان ناراضــی و ناخــوش ســاخته کــه صــدای آن ملــت 
و درد مظلومیــت شــان را یــک خــود خــدا مــی دانــد و نــه 
ایــن دســت نشــاندگان امریــکا کــه فقــط بــه حفــظ قــدرت 
و چوکــی خــود فکــر کــرده و فقــط بــه دنبــال پــر کــردن 

انجینر عثمان

چشم و اُمید آیندۀ 
افغانستان

طالبان
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کیســه هــای پــر هــوس شــان از امــوال بیــت المــال 
ــه اســم ملــت  بــوده و پولهــای صدقــه شــدۀ دنیــا ب
ــه  ــورد ب ــی م ــا و ب ــی ج ــزار راه ب ــریف را در ه ش
ــرق  ــان غ ــانند و چن ــی رس ــرف م ــراف و مص اس
عیــش و عیاشــی خــود هســتند کــه نارضایتــی ملت 

را بــه صدهــا ســال درک کــرده نمــی تواننــد. 
در چنیــن حالتــی ملــت از هــر وقــت دگــر چشــم 
انتظــار یــک گــروه منجــی و هدفمنــد بــرای نجات 
کشــور از بحــران هــای جــاری اســت کشــوریکه 
ــا بحــران خــورد  ــه صده ــه یــک بحــران بلکــه ب ن
ــه  ــه ب ــک درد بلک ــه ی ــت و ن ــار اس و کالن گرفت
ــر از  ــی بهت ــه کس ــت و چ ــته اس ــا درد آغش صده

طالبــان کــه خوشــبختانه در فکــر و عمــل در طــول ســالهای 
اشــغال و پیــش از آن اخــالص و توانمنــدی شــان را بــرای 
آوردن یــک نظــام مســتقل و ایده آل اســالمی را نشــان داده 
و بــا مبــارزه و ایســتادگی در برابــر قــوی تریــن ارتــش هــای 
ــیده و  ــه کش ــه رخ هم ــود را ب ــت خ ــدرت و صالب ــا ق دنی
اگــر بگوئیــم افغــان هــای امــروز و صبــاح و آینــده هــای مــا 
مدیــون آن قهرمانــان خواهنــد بــود چیــزی گــزاف نگفتــه 
ــوالت  ــک در تح ــدون ش ــس ب ــت؛ پ ــت اس ــن حقیق و عی
ــا درد  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــروه اس ــه گ ــن یگان ــاری ای ج
ــه حــل مشــکالت کشــور یکــی پــس از  و درک واقعــی ب
دیگــری پرداختــه و بــا ظرفیــت کالن کــه در طالبــان ســراغ 
مــی رود ان شــاء اهلل روزی دیــر نیســت کــه افغانســتان را در 

لیســت کشــورهای مطــرح دنیــا ببنیــم.
امــا آنچــه از ملــت مــا انتظــار مــی رود اینســت کــه دیگــر 
بــا قــوت و جرئــت بیشــتر از طالبــان دفــاع کننــد و از 
طالبــان بگوینــد و مــردم ناخبــر را بیشــتر بــا حقیقــت حــال 
شــان بــا خبــر بســازند، بایــد از هیــچ نترســند و بداننــد 
ــون کــه سرســخت  ــه اســت اکن ــز رفت ــرس نی ــان ت کــه زم
تریــن دشــمنان اســالم و طالبــان، بــه پــای طالبــان افتــاده و 
ــده و کــم کــم  تســلیم خواســته هــای مشــروع آنهــا گردی
ــرده و  ــراف ک ــان اعت ــت واالی ش ــخصیت و کرام ــه ش ب
در حــال زمینــه ســازی قبــول جفاهایــی کــه در حــق ملــت 
مظلــوم افغانســتان و طالبــان کرده هســتند از ســایر هموطنان 
طبعــا بیشــتر انتظــار مــی رود کــه بــه یــاری بــرادران مجاهــد 
خــود یعنــی طالبــان شــتافته و بــا جــان و دل حمایــت شــان 
ــا شــکوه اســالمی در  کــرده و در آوردن نظــام مســتقل و ب
قیــادت طالبــان همراهــی و همــکاری نمــوده و یقیــن کننــد 
ــا و  ــم در دنی ــان را ه ــه ش ــات مخلصان ــن خدم ــتمزد ای دس

ــد.  ــد دی هــم در آخــرت خواهن
خالصه تر اگر بنویسم ...

طالبــان منجیــان واقعــی ایــن ســرزمین از دســت شــر و 
فســاد، از دســت اشــغال و از دســت بســیار زورگویــی هــای 
ــر کــه ضمــن  ــس چــه بهت ــن اســت پ ــر مظلومی ــی ب تحمیل
همــکاری و همراهــی همیشــه وقــت در حــق شــان دعــای 
خیــر نمــوده و بــرای بهــروزی و پیــروزی شــان دســت بــه 
دعــاء باشــیم مــا افغــان هــا همیشــه اینطــور دعــاء کــرده و 
مــی کنیــم کــه خــدا هــر کســی کــه بــه خیــر اســالم و ایــن 
کشــور اســت پیروزشــان کــن ان شــاء اهلل روزی ایــن دعــاء 
حتمــا قبــول شــده و خواهیــم دیــد کــه مصــداق دعــای ما از 
خیریــن بــه اســالم و وطــن چــه کســانی بــوده و چــه کســانی 

لیاقــت خیــر بــودن و لیاقــت قیــادت افغــان هــا را دارنــد. 

از دست  این سرزمین  طالبان منجیان واقعی 
شر و فساد، از دست اشغال و از دست بسیار 
پس  است  مظلومین  بر  حتمیلی  های  زورگویی 
چه بهرت که ضمن همکاری و همراهی همیشه 
برای  و  منوده  خیر  دعای  شان  حق  در  وقت 
بهروزی و پیروزی شان دست به دعاء باشیم.
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 اشــغال کشــور کامــال برمــال  و مقاومــت ملــت  زیــر پرچــم  
امــارت اســالمی  تاریــخ ســاز اســت  و ســخنان بــوش 
ــد  ــه یــاد دارن ریئــس جمهــور وقــت امریــکا را نیــز همــه ب
کــه مغرورانــه مــی گفــت کــه دیگــر طالبــی در کار نیســت 
زنــده و یــا مــرده آنــان را بیاوریــد تــا آنــان را  بــه نابــودی 

ــم. ــدی محکــوم نمائی اب
ملــت بــرای یکســال اعمــال ننگیــن اشــغالگران امریکایــی 
ــد  ومــزدوران حلقــه بگــوش داخلــی شــان را تماشــا کردن
و دیدنــد کــه هــر ریــش بلنــد وعمامــه بــر ســر را بــه اتهــام 
ــد و یــا  ــا طالــب هــا زمانــی گشــت وگام کــرده ان اینکــه ب
ــرم  ــۀ  مج ــت و بگون ــد ، بازداش ــاوندی دارن ــط خویش رب
ــدان هــای تاریــک گوانتانامــو، بگــرام  ــه زن تریــن انســان ب
ــدان هــای خصوصــی خارجــی هــا وامنیــت ملــی مــی  وزن
ــا  ــه اکتف ــرکات خصمان ــن ح ــا چنی ــا ب ــه تنه ــتادند ، ن فرس
نکردنــد حتــی از محاکمــه شــماری  کــه در وقــت اشــغال 
شــوروی هــا جهــاد کــرده بودنــد، ســخن میگفتنــد وبــرای 
محاکمــه آنــان آمــاده گــی هــا میگرفتنــد ودر مــورد آنــان 
در رســانه هــا ومیزهــای مــدور بحــث هــای گــرم راه 

ــود. ــدازی شــده ب ان
ملــت قهرمــان وغیــور افغانســتان کــه هرگــز اشــغال پذیــر 
نیســتند، یکبــار دیگــر تحــت پرچــم امــارت اســالمی بســیج 
ــت  ــه مقاوم ــزدوران شــان ب ــه اشــغالگران و م شــدند و علی

هــای مســلحانه آغــاز نمودنــد.
اشــغالگران امریکایــی کــه مقاومــت روز افــزون مجاهدیــن 
امــارت اســالمی را مشــاهده کردنــد و از راه جنــگ و فشــار 
ــر  ــه مک ــتند،  ب ــن دانس ــا ممک ــان را ن ــروزی ش ــی پی نظام
ــد و همچــو اشــغالگران کمونیســتی،  ودسیســه هــا پرداختن
ســناریوی صلــح ومصالــح ملــی را عنــوان نمودنــد کــه در 
ــد و  ــح معتقــد نبودن ــا صل ــی هــا هرگــز ب حقیقــت امریکای
ــح  ــم صل ــاد تحکی ــام نه ــورای ن ــای ش ــس ه ــاب رئی انتخ
ــه  ــود ک ــی  ب ــن مدع ــوت ای ــر ثب ــکار ب ــل آش ــان، دلی ش
همیــن رئیــس هــای صلــح، ســالیان متمــادی بــا مجاهدیــن 
ــه  ــن کین ــا مجاهدی ــد و ب ــده بودن ــالمی جنگی ــارت اس ام

ــتند. ــه  داش ــای دیرون ــده ه وعق
در واقعیــت اگــر امریکایــی هــا بوســیله تشــکیل شــوراهای 
صلــح ، صلــح میخواســتند مــی توانســتند کــه رئیــس 

نغمه اهی صلح و مسئولیت ملت 
سادات چرخی
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ــانی  ــاد را از کس ــام نه ــورای ن ــن ش ــای ای واعض
بســازند کــه هرگــز بــا مجاهدیــن امــارت اســالمی 
مقابــل نشــده بودنــد و دســت شــان بــا خــون ملــت 
نیــز آلــوده نمــی بــود امــا امــارت اســالمی عزایــم 
واراده هــای اشــغالگران امریکایــی ورژیــم دســت 
ــود کــه  ــل درک کــرده ب نشــانده شــان را  از  قب
ایــن پروســه نمایشــی رژیــم کابــل، جــز حیــف و 
میــل کــردن میلیــون هــا دالــر، فریــب دادن مــردم 
ــن،  ــت و مجاهدی ــاختن مل ــروف س ــه و مص عام

دیگــر چیــزی نیســت.
ایــن مکــر وفریــب کاری هــا و برنامــه هــای تقلبی 
پروســه صلــح، نــه تنهــا مقاومــت مجاهدیــن 
را کاهــش نــداد بلکــه عــزم و اراده مقاومــت 
مجاهدیــن امارت اســالمی را در برابر اشــغالگران 
و مــزدوران داخلــی شــان،  بیشــتر محکــم ســاخت 
و در ایــن مــورد مجاهدیــن امــارت اســالمی 
ــه  ــی ب ــر متوجــه مســئولیت شــان شــدند یعن خوبت
ــه  ــد و علی ــه دادن ــتر ادام ــت بیش ــاد و مقاوم جه
اشــغالگران ومــزدوران داخلــی جبهــات مختلــف 
ــاختند  ــعه س ــی را توس ــی و فرهنگ ــی، سیاس نظام
و دشــمن  مجبــور شــد کــه پروســه صلــح قالبــی 
ــان دارد،  ــون جری ــه اکن ــی ک ــه صلح ــان را ب ش

تغیــر دهنــد و معضلــه اشــغال را از راه گفتگــو حــل نماینــد 
ــه اشــکال مختلــف ودر جاهــای  ــن پروســه ب ــوز ای کــه هن
ــای  ــه ه ــن برنام ــه ای ــن هم ــه دارد و مجاهدی ــف ادام مختل
ــئولیت  ــن مس ــد وهمی ــی نماین ــری م ــا پیگی ــمن را دقیق دش
ــد   ــن باش ــه ممک ــر راه ک ــه از ه ــت ک ــالمی اس ــارت اس ام

ــازد. ــا آزاد س ــی ه ــگ امریکای ــور را از چن کش
ونخســتین اولویــت امــارت اســالمی همیــن اســت کــه 
ــه  ــالمی در نتیج ــام اس ــه نظ ــور و اقام ــغال کش ــه اش خاتم
ــد  ــه بدســت بیای ــوگ ومصالح ــای دیال ــو و از راه ه گفتگ

ــد . ــی باش ــی آن م ــاب دوم ــی انتخ ــار نظام و فش
ــر اینکــه جبهــات نظامــی اش را  امــارت اســالمی عــالوه ب
ــه زنــی  فعــال نگهداشــته، درجبهــه سیاســی وفرهنگــی چان
هــای  را بــا اشــغالگران امریکایــی ادامــه مــی دهنــد و 
ــی باشــد کــه در  ــز م ــارت اســالمی نی ــن مســئولیت ام همی

ــال  داشــته باشــد. ــه حضــور فع ــر جبه ه
ــوم  ــت وعم ــئولیت مل ــاس  مس ــرایط حس ــن ش ــا  درای ام

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــن چ مجاهدی
درایــن هیــچ شــک وتردیــدی وجــود نــدارد کــه همــه ایــن 
ــرای  ــن ب ــی هــا وجــان فشــانی هــای ملــت و مجاهدی قربان
خاتمــه اشــغال و اقامــه نظــام خالــص اســالمی مــی باشــد و 
بــرای نائــل شــدن بــه ایــن هــدف علیــا جبهــات گوناگــون 

ــه مــی نماینــد، پــس مســولئیت مهــم ملــت  مقابلــه را تجرب
ــی و  ــرکات نظام ــد تح ــان نبای ــه آن ــت ک ــن اس ومجاهدی
ــازند  ــف س ــمن متوق ــای دش ــه ه ــه الن ــان را علی ــی ش رزم
بلکــه حمــالت نظامــی شــان را طبــق هدایــت رهبــری 
امــارت اســالمی  از همــه وقــت دیگــر بیشــتر ســریع و 
گرمتــر ســازند تــا آخریــن النــه دشــمن بدســت مجاهدیــن 

ــود. ــرف ش ــالمی تص ــارت اس ام
گذشــته هــا ثابــت ســاخته اســت کــه دشــمنان اســالم 
ــد،  ــورده ان ــت خ ــگ شکس ــدان جن ــه در می ــی ک هنگام
رزمــی  تحــرکات  انــد  توانســته  گفتگــو  هــای  راه  از 
ــری  ــا رهب ــازند ام ــروز س ــود را پی ــار وخ ــن را مه مجاهدی
امــارت اســالمی کــه هلل الحمــد  کامــال از فراســت سیاســی 
ــن مکــر هــای دشــمن مــی  برخــورد ار اســت متوجــه همی
ــئولیت  ــز مس ــن نی ــوم مجاهدی ــت وعم ــان مل ــد  همچن باش
شــان را درچنیــن وضعیــت حســاس بایــد خــوب تــر درک 
نماینــد و یــک لحظــه  هــم از جهــاد ومبارزه دســت نکشــند 
بلکــه طبــق هدایــت مقــام رهبــری امــارت اســالمی از همــه 
وقــت دیگــر بیشــتر بــه مقاومــت ومبــازره مســلحانه ســرعت 
ــص  ــام خال ــه و نظ ــان یافت ــور پای ــغال کش ــا  اش ــند ت ببخش

ــردد. ــم گ ــور قای ــالمی در کش اس

***

امارت اسالمی عالوه بر اینکه جبهات نظامی 
سیاسی  درجبهه  نگهداشته،  فعال  را  اش 
اشغالگران  با  را  های   زنی  چانه  وفرهنگی 
ادامه می دهند و همین مسئولیت  امریکایی 
نیز می باشد که در هر جبهه  امارت اسالمی 

حضور فعال  داشته باشد.

******

جنگ  میدان  در  که  هنگامی  اسالم  دشمنان 
شکست خورده اند، از راه های گفتگو توانسته 
را مهار وخود را  اند تحرکات رزمی مجاهدین 
پیروز سازند اما رهبری امارت اسالمی که هلل 
الحمد  کامال از فراست سیاسی برخورد ار است 

متوجه همین مکر های دشمن می باشد.
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پیروز و غالب شدن، شکست و مغلوب گردیدِن حریفان و 
صفوف متقابل بر یکدیگر از قدیم االیام تا به امروز یک 
امر مسلم و پذیرفته شده است و قضاء و مشیت خداوند بر 
همین رفته است که روزی صاحبان یک ایده ، فکر و اندیشه 
به دست  را  قدرت  اریکۀ  و  گردیده   پیروز  مخالفینش  بر 
میگیرند و اهداف ، پالنها ، نقشه ها و طرحهای درازمدت 
و سنجیده شدۀ که برای ادامۀ قدرت و حکمروانی بر روی 

کرۀ زمین دارند به اجرا می گذارند 
از  گروه  این  که  بینیم  می  آگاه  ناخود  دیگر  روزی  اما  
صحنۀ قدرت محو شدند   و بالمقابل صاحبان ایدۀ نوین و 
فکر نوین با اهداف و پالنهای جدید  قدرت و حکومت را 
بدست گرفته و  وارد میدان شدند )تؤتی امللک من تشاء و 

تنزع امللک ممن تشاء. آل عمران : ۲۶( 
و  حاکم  آن  واقعی  پیروز  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
قدرتمندی است که حمایت مردمی را با خود داشته و در 
دولت  مستحکم  های  پایه  و    ، باشد  مردم جا گرفته  قلب 
او بر  عدل و عدالت  ، ترحم و شفقت ، امنیت و آسایش 
استوار بوده و مقصد اصلی  او اجرای عدالت پسندیدۀ الهی 
، محو ظلم و استبداد ، خدمت صادقانه به ملت و مردم باشد. 
بسا حکمرانان قوی و قدرتمند بودند که با زور و ظلم سالها 
بر مردم حکم راندند و طبق دل شان تاخت و تاز نمودند اما 
سرانجام به اثر ظلم و استبداد و بیعدالتی که داشتند پایه های 

مستحکم دولت شان شکسته شده و ازبین رفتند .
توسط  افغانستان   ما  عزیز  کشور  که  است  سال   ۱۸ مدت 
دژخیمان دوران اشغال گردیده و بر سر ملت مظلوم ما هر نوع 
ظلم و طغیان ، فساد و تباهی ، قتل و غارت در جریان است.

نامشروع که زاییده  اداره و دولت  از  اشغالگران و  از  طبعا 

باشد و در راس آن سارقین و غاصبین  نتاجۀ اشغال می  و 
قرار دارند هیچگونه  امیدی برای برقراری عدالت اجتماعی 

نبوده و نیست.
در نصوص شرعی بر تطبیق عدالت اجتماعی تاکید فراوان 

شده  و آیات و احادیث متعدد در این رابطه وجود دارد .
به عنوان نمونه خداوند جل جالله در سورۀ نساء آیه ۵۸ می 
َوإَِذا  َأْهِلَها  إَِل  وْا األََماَناِت  ُتؤدُّ َأن  َيْأُمُرُكْم  اللَّ  »إِنَّ   : فرماید 
ُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ اللَّ نِِعمَّ َيِعُظُكم بِِه  َحَكْمُتم َبْيَ النَّاِس َأن َتْ

إِنَّ اللَّ َكاَن َسِميعًا َبِصريًا «
به شما ) مؤمنان ( دستور مي دهد   ترجمه:  بیگمان خداوند 
که امانتها را ) اعم از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده ، 
و چه چیزهائي که مردم آنها را به دست شما سپرده و شما 
و   ، برسانید  امانت  به صاحبان   ) دانسته اند  امین  آنها  در  را 
هنگامي که در میان مردم به داوري نشستید این که دادگرانه 
داوري کنید .  ) این اندرز خدا است و آن را آویزه گوش 
خود سازید و بدانید که ( خداوند شما را به بهترین اندرز 
پند مي دهد ) و شما را به انجام نیکیها مي خواند ( . بیگمان 
خداوند دائماً شنواي ) سخنان و ( بینا ) ي کردارتان ( بوده و 
مي باشد ) و مي داند چه کسي در امانت خیانت روا مي دارد 

یا نمي دارد ، و چه کسي دادگري مي کند یا نمي کند ( . 
هدف و مقصد اصلی از جهاد و مبارزه هم این است  که 
بر  هایش  پایه  که   شود  تاسیس  اسالمی  حکومت  چنان  
عدل و عدالت استوار بوده و همه مردم با امن وآرامش  در 
سایۀ آن زندگی کنند ،  مظلوم به حقش رسیده و خاین به 

جزایش برسد.
آسایش   ، رفاه   ، صلح  تشنۀ  ما  ستمدیدۀ  و  مظلوم  مردم   

فتح قلبها 
سعید مبارز
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پسندیدۀ  عدالت  تطبیق  زاییدۀ  که  آرامش  و  امنیت   ،
و  بندند  می  دل  به کسی  تنها  و  هستند    ، باشد  می  الهی 
را  شان  آرمانهای  و  آرزوها  که  کنند  می  حمایت  او  از 
امروزی  در شرایط  اولین کسانیکه که  و  برآورده سازند 
مردم مظلوم ما چشم امید به او دوخته اند و از او  انتظار 
امارت  مجاهدین  دارند   جامعه  بین  در  را  عدالت  تطبیق 
اسالمی می باشد.  پس مهمترین چیز برای فاتحین امارت 
و حمایت  توجه  مفتوحه جهت جلب  مناطق  در  اسالمی 
مردم و استحکام بخشیدن پایه های حکومت خویش در 
بین جامعه  فتح قلبها و بدست آوردن دلهای رعیت و زیر 
را  قلبهای مردم  توانند  اینها زمانی می  و   باشد  دستان می 
اسالمی  حکومت  اقامۀ  بخاطر  چنانچه  که  آورند  بدست 
مصرف  ها  سرمایه   ، کردند  نثار  جانها   ، ریختند  خونها 
کردند همچنان بخاطر تطبیق عدالت الهی در سرزمینهای 
مفتوحه کوشا باشند و بخاطر اجرای آن نهایت کوشش را 
به خرج دهند اما اینکه زمامداران امور مسلمین در قرون 
دستور  این  پایبند  حد  چه  تا  حاضر  عصر  در  و  گذشته 
قطعی الهی بوده و هستند قابل تعمق است و اگر این همه 

دامنگیر  امروز  و  گذشته  در  که  ناهنجاریهای  و  مشکالت 
جوامع اسالمی است و این همه نفرت و انزجار که مردم از 
زعماء و مسوولین داشتند و دارند از اثر بی توجهی و چشم 
پوشی زمامداران امور در راستای برقراری عدالت اجتماعی 

بدانیم توجیه  بیجایی نخواهد بود .
چه زیبا فرموده موالنای روم : 

 از عدالت این جهان روشن شود 
 وزعدالت قبر گلشن شود 

 آن عدالت پرور صاحب خرد
 نام او زنده بماند تا ابد

یک مجاهد و داعی بخاطر ادای مسوولیت شرعی خویش 
قرار  و شتم  ضرب  مورد  شاید  نااهالن  و  جاهالن  سوی  از 
او ریخته می  آبروی   ، تلف می گردد  او  ، حق  می گیرد 
اما روزی خداوند دست  افتد  می  او در خطر  ، جان  شود 
بنحوی که  می  قدرتمند می سازد  را  واو  باال کرده  را  او 
تواند به آسانی از ظالمین انتقامش را بگیرد  در این صورت 
برای یک داعی و مجاهد الزم است که بخاطر رضای اهلل 
ج و بدست آوردن قلوب دشمنان و متاثرساختن ایشان از 

رهنمودهای پیامبر اسالم ص استفاده نماید. 
نزد دروازه  نمود در  فتح  پیامبر ص وقتیکه مکه مکرمه را 
، قومی که  به قوم قریش خطاب کرد  ایستاده شد و  کعبه 
طعنه   ، زحمت  و  رنج  جز  شان  دست  از  سال   ۱۳ مدت 
و سرزنش و برخوردهای جاهالنه چیز دیگری ندیده بود تا 

باآلخره از  شان به مدینه منوره هجرت کرد.
برایشان فرمود : شما اکنون در حق من چه گمان دارید ؟ 

گفتند : ما در حق شما گمان خیر داریم )اخ کریم و ابن اخ 
کریم( برادر جوانمرد و فرزند برادر جوانمرد هستید.

فرمودند : بلی من در بارۀ شما چیزی می گویم که برادرم 
یوسف گفت )التثریب علیکم الیوم( امروز هیچگونه توبیخ 
این گذشت   . نمودم  عفو  را  همه  نیست  بر شما  مالمتی  و 
و  عفو  از  آنها  قلبهای  تا  گردید  باعث  ص  آنحضرت 
به دین  آنها  از  بسیاری  و  متاثر گردیده  اکرم  نبی  گذشت 
اسالم مشرف شدند و دوستان صمیمی گردیده و در رکاب 
وی خدمت می نمودند )فاذا الذی بینک و بینه عداوۀ کأنه 

ولی حمیم(.
پس ای برادر مجاهدم ! 

برای فتح سنگرها و قلعه ها از سیف و سنان ، تیر و کمان ، 
و زور بازویت  کار بگیر  و برای فتح دلها از اخالق نیکو ، 
گفتار نرم و رفتار شایسته استفاده کن تا به اوج قله های فتح 
و پیروزی برسی  و تمام دشمنان و حریفانت تسلیم حقانیت 
ظالمین  و  خاینین  برای  تو  عدالت  شمشیر  باید   ، شوند  تو 
زندگی  امید  زیردستانت  و  مظلومین  برای  و  بوده  عذاب 

باشد.
برادر مجاهدم ! 

امیدوارم که از ثمرۀ جهاد و مبارزه ات مجد از دست رفتۀ 
خویش واپس گرفته  بار دیگر گلیم عدل و عدالت الهی در 
روی زمین هموار شده ، بساط ظلم ، فساد ، تباهی و بربادی 

، برای ابد جمع شود .
بازوانت قوی، شمشیرت برنده  و سرزمینت وسیع باد !

***** 
***

واقعی آن  پیروز  که  کرد  فراموش  نباید   **
حاکم و قدرتمندی است که حمایت مردمی را 
با خود داشته و در قلب مردم جا گرفته باشد 
و  عدل  بر   او  دولت  مستحکم  های  پایه  و    ،
و آسایش  امنیت   ، و شفقت  ترحم   ، عدالت  
او اجرای عدالت  استوار بوده و مقصد اصلی  
پسندیدۀ الهی ، محو ظلم و استبداد ، خدمت 

صادقانه به ملت و مردم باشد.

** هدف و مقصد اصلی از جهاد و مبارزه هم 
این است  که چنان  حکومت اسالمی تاسیس 
شود که  پایه هایش بر عدل و عدالت استوار 
سایۀ  در  وآرامش   امن  با  مردم  همه  و  بوده 
آن زندگی کنند ،  مظلوم به حقش رسیده و 

خاین به جزایش برسد.
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ــه اینســو  مــردم مظلــوم و ســتمدیدۀ افغــان از چهــار دهــه ب
در دشــوارترین حــاالت زندگــی مــی کننــد. آنــان قربانــی 
ــت و  ــه مصلح ــدند ک ــانی ش ــای کس ــان ه ــگ و آرم جن
مفــاد خــودرا در جنــگ مــی بیننــد. در دهــۀ هفتــاد هجــری 
اثــر جنــگ هــای داخلــی،  شمســی هنگامــی کــه در 
ــا از  ــردم تمام ــا م ــک ســاالری ه ــدان ســاالری و پات قومان
زندگــی، مــال و اوالد خــود مایــوس شــده بودنــد. آنــان در 
خانــه، بــازار، مکتــب و دفتــر محفــوظ نبودنــد و هــر لحظــه 
ــی  ــن زندگ ــری در کمی ــاوز، دزدی و یغماگ ــرگ، تج م
آنــان بــود. خداونــد متعــال طالــب را همچــو رحمــت 
الهــی فرســتاد و ایــن ملــت مظلــوم را موقــع و فرصــت داد 
ــوردار  ــت برخ ــت امنی ــند و از نعم ــت بکش ــس راح ــا نف ت
ــا دشــمنان صلــح و  ــا همــکاری ب شــوند. دشــمنان اســالم ب
ــن آرامــش و زندگــی آســودۀ  ــردم نتوانســتند ای آرامــی م
ــه  ــالش ســازش علی ــن در ت ــردم را متحمــل شــوند بنابری م
نظــام امــارت اســالمی شــده و باالخــره موفــق شــدند مــردم 
را از ایــن نعمــت الهــی محــروم ســازند و در بــدل آن یکبــار 
دیگــر کشــور را بــه جنــگ، کشــتار، نــا آرامــی و بدبختــی 

بکشــانند. 
بــا  اشــغالگران  میــالدی هنگامــی کــه  در ســال ۲۰۰۱ 

ــم  ــی تصمی ــان داخل ــن فروش ــاعدت وط ــکاری و مس هم
هجــوم و یــورش بــر ملــت مســلمان افغــان را گرفتنــد 
امــارت اســالمی بارهــا از آنــان تقاضــا کــرد تــا اگــر 
ــرا از  ــد آن ــد بیاین ــارت دارن ــا ام ــی ب ــه ی ــکل و معضل مش
طریــق مذاکــرات، گفتگوهــا و دیالــوگ و راههــای قانونی 
ــا امــارت اســالمی در میــان بگذارنــد تــا بــا  و معقــول آن ب
هــم در راه حــل آن تــالش صــوررت گیــرد مگــر دشــمن 
مغــرور و متکبــر گمــان مــی کــرد کــه چــرا بــا ایــن بزرگــی 
خــود بــه ایــن تقاضــای امــارت اســالمی لبیــک گویــد و راه 
حــل بــرای مشــکالت تــالش کنــد و بــه همیــن ســبب راه 
ــا  ــرد و ب ــار ک ــاد را اختی ــارت و فس ــل، غ ــگ، قت زور، جن
ــردم را  ــار دیگــر م ــه یکب ــران خــود فروخت اســتفاده از اجی
بــه خــاک و خــون کشــانیدند. امیــر المومنیــن مــال محمــد 
عمــر مجاهــد رحمــه اهلل در آن زمــان نیــز بــا درک و 
اندیشــه اســالمی و داشــتن شــاخصۀ رهبریــت خــود دشــمن 
را متوجــه ایــن اشــتباه بــزرگ ســاخت و گفــت کــه امــروز 
مــا خواهــان مذاکــرات و گفتگــو بــا شــما هســتیم امــا شــما 
نمــی پذیریــد مگــر فــردا روزی خواهــد آمــد کــه شــما در 
مقابــل مــا زانــو خواهیــد زد و از مــا خواهــان صلــح و آتــش 
بــس خواهیــد شــد. اینــک بعــد از گذشــت هــژده ســال و 

مخالفت با صلح؛ چرا؟
موفق افغان
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بعــد از قتــل و غــارت، بــه کاســۀ غــم نشــاندن 
زمیــن،  در  فســاد  و  دهــه  دو  بــرای  ملــت 
ــرد و دانســت  ــی ب ــن حقیقــت پ ــه ای دشــمن ب
کــه ممکــن نیســت نیــروی ایمــان را بــا اســلحۀ 
ــرد و باالخــره پیشــنهاد  ــن ب ــوژی از بی و تکنال

ــرد.  ــو ک ــرات و گفتگ مذاک
اگرچــه تــا کنــون نمــی تــوان بطــور مشــخص 
ــا  ــرات و گفتگوه ــمن را از مذاک ــدف دش ه
آوردن صلــح و آرامــش دانســت و یــا دشــمن 
را در ایــن راســتا صــادق دانســت زیــرا تــا 
ــرات  ــن دور مذاک ــت چندی ــا گذش ــون ب کن
زور،  بــر  همچنــان  دشــمن  هــا  نشســت  و 

ــه  ــا ب ــد ام ــت و خونخــواری خــود پافشــاری مــی کن جهال
هــر حــال یــک روزنــۀ امیــد و روشــنی بــرای ملــت مظلــوم 
ــد  ــاز شــده اســت و بســوی آن مــی نگرن و رنجدیــدۀ مــا ب
ــه خواســت  ــق ب ــا درک حقای ــد کــه دشــمن ب ــد دارن و امی
هــای قانونــی و معقــول امــارت اســالمی تــن داده و دیگــر 
ــد و  ــواری بکش ــاد و خونخ ــغال، فس ــاوز، اش ــت از تج دس
ــی  ــه ی ــو لحظ ــه اینس ــه ب ــار ده ــه از چه ــی ک ــذارد ملت بگ
احســاس آرامــش نکــرده اســت بدانــد کــه زنــده اســت و 

ــد. ــی کن ــی م ــت زندگ ــم امنی در عال
بــا وجــود ایــن تذبــذب دشــمن در مذاکــرات و تقاضاهــای 
ــه صلــح و امنیــت نخواهــد  ــا معقــول کــه هرگــز منجــر ب ن
ــا در  ــاری ه ــکالت و ناهنج ــۀ مش ــث ادام ــه باع ــد بلک ش
کشــور خواهــد بــود، عــده یــی تــوان تحمــل همیــن حالــت 
ــغالگران  ــای اش ــودرا در بق ــت خ ــته و مصلح ــز نداش را نی
و موجودیــت یــک نظــام فاســد و ضعیــف مــی بیننــد. 
آنــان مــی داننــد کــه در وضعیــت کنونــی بهتــر مــی تواننــد 
زندگــی مرفــه نمــوده و خــون ملــت را از ایــن بیشــتر 
بچوشــند و از ایــن ملــت بیچــاره بــرده گیــری کننــد. 
ــد  ــوم افغانســتان بای ــردم مظل ــد کــه م ــی دانن ــر م ــان بهت آن
ــه  ــد ب ــر آورده شــدن ایــن آرزوهــای شــان بای ــل ب در مقاب
شــکل روزانــه قربانــی دهنــد، بهتریــن فرزنــدان خــودرا بــه 
صــف جنــگ بفرســتند، خانــه و زندگــی خــودرا از دســت 
دهنــد مگــر اینهمــه بــرای آنــان مهــم نیســت بلکــه مهمتــر از 
همــۀ اینســت کــه بقــای ایــن حالــت ناگــوار کنونــی باعــث 
ــت  ــد مصلح ــی توان ــوده و م ــان ب ــدرت آن ــتر ق ــای بیش بق

ــد.  ــت کن ــان را خدم ــوی آن ــای شــخصی و دنی ه
عــده دیگــری کــه در جریــان هــژده ســال گذشــته توانســته 
ــی در کشــور ســهم  ــج و پخــش فســاد اخالق ــد در تروی ان
داشــته باشــند، از ایــن فســاد و بــد اخالقــی بــه عنــوان 
ــاد  ــغال ی ــالهای اش ــان س ــود در جری ــای خ ــت آورده دس
ــدن نظــام اســالمی  ــا آم ــد کــه ب ــم دارن آوری نمــوده و بی

ــد و  ــت دهن ــودرا از دس ــای خ ــت آورده ــن دس ــان ای آن
بنابریــن اگرچــه موجودیــت ایــن فســاد بــه قیمــت هــزاران 
جــان جوانــان کشــور نیــز تمــام شــود بــرای آنــان ارزشــمند 
بــوده و خواهــان بقــای وضعیــت کنونــی و تقدم و پیشــرفت 

ــی باشــند. بیشــتر در مجــال نشــر و پخــش فســاد م
بطــور مختصــر اگــر امــروز بــه حالــت کشــور دیــده شــود 
ــه نظــر مــی رســد  کســانی کــه مخالــف صلــح و آمــدن  ب
ــا خــوف  ــد کــه ی ــد همــه کســانی ان حکومــت اســالمی ان
دارنــد قــدرت را از دســت خواهنــد داد و یــا در هــراس انــد 
کــه دارایــی هــای غیــر قانونــی و ثــروت هــای حــرام شــان 
مــورد بــاز پرس قــرار گرفتــه و در نتیجه شــاید آنــان مجبور 
ــد. چنانچــه عــده  ــه بیــت المــال گردن ــه برگشــتاندن آن ب ب
دیگــر بیــم دارنــد کــه مبــادا دســت آوردهــای بــد اخالقــی 
ــه یــک منجــالب اخالقــی و  ــان ملــت را ب ــان کــه جوان آن
ــار دیگــر مــردم  دینــی کشــانیده اســت ضایــع شــود و یکب
بســوی اخــالق اســالمی رو آورده و دســت از چنیــن فحشــا 
و رزالــت هــا بکشــند. تمامــی ایــن اقشــار مخالــف بــا صلــح 
مــی داننــد کــه ملــت بایــد در راه حفاظــت قــدرت، ثــروت 
ــر  ــادی دیگ ــالهای متم ــد س ــان بای ــای آن ــت آورده و دس
ــح و آرامــی محــروم گــردد،  ــی دهــد، از نعمــت صل قربان
ــی و  ــاد اخالق ــند، فس ــلط باش ــاع مس ــر اوض ــغالگران ب اش
اداری دامنگیــر ملــت باشــد و صدهــا مشــکل دیگــری کــه 
امــروز مــا شــاهد آن هســتیم بایــد اســتمرار پیــدا کنــد امــا بــا 
وجــود اینهمــه مصلحــت هــای آنــان ایجــاب مــی کنــد کــه 
اینهمــه بــه همیــن منــوال بــه پیــش بــرود و صلــح و آرامــش 
در ســایۀ حکومــت اســالمی کــه بــه خیــر و فــالح دیــن و 

دنیــا مــردم مــا اســت نیایــد.    

حکومت  آمدن  و  صلح  مخالف  که  کسانی 
خوف  یا  که  اند  کسانی  همه  اند  اسالمی 
یا  و  داد  خواهند  دست  از  را  قدرت  دارند 
در هراس اند که دارایی های غیر قانونی 
پرس  باز  مورد  شان  حرام  های  ثروت  و 
مجبور  آنان  شاید  نتیجه  در  و  گرفته  قرار 

به برگشتاندن آن به بیت المال گردند.
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ــای  ــانه ه ــام رس ــوم تم ــا و بطورعم ــانه ه ــا و رس ــه ه مجل
چاپــی و مــواد ســمعی و بصــری بــرای تربیــت و آمــوزش 
ــد  ــکار اســالمی مــی توان ــرای ســاختن اف یــک جامعــه و ب
شــود. فکــری  تقویــت  و  اصــالح  ســبب  و  مفیــد 

در واقــع همیــن مجلــه و رســانه هــای اجتماعــی انــد کــه در 

جهــان امــروز  فاصلــه و جدایــی ملــت هــا را از میــان 
ــر راه آن  ــا را از س ــش ه ــکالت و چال ــته مش برداش
ــن کــرده  ــر را تضمی ــده بهت دور ســاخته و یــک آین

و مــی کنــد.
 همزمــان بــا اشــغال افغانســتان توســط امریکایــی هــا 
تمــام رســانه هــا در خدمــت اشــغالگران قــرار گرفت 
ــه  ــن ب ــه مجاهدی ــت از اشــغالگران برعلی ــه حمای و ب
تبلیغــات پــوچ و دروغیــن پرداختنــد و متاســفانه تــا 
اکنــون ســنگر قلمــی آن در مقابــل امــارت اســالمی 
ــار  ــود را اظه ــوم خ ــداف ش ــه اه دوام دارد و همیش
مــی کننــد کــه در جریــان همیــن دروغ پــردازی هــا 
ــه  ــالمی اعالمی ــارت اس ــام ام ــی بن ــات گاه و افواه
ــی  ــم در پ ــی ه ــانند گاه ــر می رس ــه نش ــی را ب ــای جعل ه
عملیــات هــای خیالــی اداره اجیــر کابــل ارقــام بــی اســاس 
ــا گاهــی هــم  ــد و ی ــی کنن ــن را پخــش م ــات مجاهدی تلف
چنیــن مــی شــود کــه تلفــات مــردم ملکــی را بــه مجاهدیــن 
نســبت داده انــد گویــا اینکــه  در اثــر حمــالت مجاهدیــن 

راپور مختصر از توزیع مجلۀ حقیقت 

در والیات شمالی کشور

ارایه کننده: نورانی عزام
ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجله

زون  در  ساحوی   مسئول  قبل  چندی  اشاره: 
استقبال  از  صاحب   نورانی  محترم  غرب  شمال 
و  جالب  راپور  شمالی  والیات  در  مردم  نظیر  بی 
ارایه  حقیقت  مجله  ادارۀ  آدرس  به  را  مختصری 
توسط  عزیز  خوانندگان  استفاده  غرض  که  کرد 
»واحد ترجمه و تحقیق مجله« آن راپور از پشتو 
عالقه  خدمت  اینک  که  گردید  ترجمه  دری  به 

مندان مجله تقدیم می شود.
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بــه مــردم ملکــی تلفــات وارد شــده اســت امثــال ایــن هــا،  
ــه  ــد ک ــی کنن ــش م ــز پخ ــری نی ــون دگ ــات گوناگ افواه
ــواع  ــا ان ــالمی ب ــارت اس ــه ام ــود اینک ــا وج ــبختانه ب خوش
ــی رو  ــرات مال محدودیت هــا، مشــکالت اقتصــادی و تعزی
بــرو اســت و بــه امکانــات مطبوعــات معیــاری هیــچ گونــه 
دســت رســی هــم نیســت مگــر بــا امکانــات خیلــی ناچیــز و 
وســایل انــدک فعالیــت خــود را در رســانه هــای اجتماعــی 
ــه چــاپ و  ــدو اشــغال آغــاز نمــوده و در پهلــوی آن ب از ب

توزیــع مجلــه هــا هــم شــروع کــرده اســت.
کمیســیون امــور فرهنگــی امــارت اســالمی در کنــار ارایــه 
دادن دیگــر مجلــه هــای علمــی و تحقیقــی )مثــل مورچــل، 
شــهامت، څــرک، شــریعت و الصمــود( بــه مجلــه حقیقــت 
و چــاپ آن نیــز از آغــاز تاســیس مجلــه تــا اکنــون بســیار 
قســمیکه در آغــاز کار مجلــه  و  اســت  همــت کــرده 
حقیقــت بــا نوعــی از مشــکالت تخنیکــی و اقتصــادی 
ــه،  ــرم مجل ــول محت ــر مس ــت مدی ــه هم ــا ب ــود ام ــرو ب رو ب
ــی  ــکالت را خیل ــوع مش ــر ن ــد آن ه ــندگان مجاه و نویس
بــا حوصلــه منــدی کامــل تحمــل نمــوده و مجلــه حقیقــت 
را بــا مطالــب زیبــا، نوشــته هــای مهــم، و مضامیــن جــذاب 

ــد. جــاری نگــه داشــته ان
ــع   ــالف توق ــا خ ــال تقریب ــش س ــدت ش ــت« در م »حقیق
ــم  ــون ه ــه اکن ــد والمن ــیده وهلل الحم ــوب درخش ــیار خ بس
در صحافــت زیبــا، نوشــته هــای دلربــا، مطالــب دلنشــین بــه 
مــردم مجاهــد پــرور خــود در روشــنایی حقیقــت، خدمــات 

ارزشــمند فکــری ارایــه مــی کنــد.
ــور  ــای کش ــت ه ــی از والی ــه در خیل ــت ک ــه حقیق  مجل
توزیــع میشــود، عالقــه منــدان و خوانندگانــش از همــه 
بیشــتر اســت بنــده شــخصا بــا چشــمدید خــود مــی گویــم 
ــه  ــای مربوط ــت ه ــه والی ــت را ب ــه حقیق ــه مجل هنگامیک
خــود توزیــع مــی کنــم از جاهــای بســیار دور و ولســوالی 
هــای خیلــی دور دســت، دانشــمندان، ژورنالیســتان، علمــاء 
آمــده  سیاســی،  مبصریــن  مکاتــب،  اســتاذان  بــزرگ، 
خیلــی بــه ذوق وعالقــه خــاص واخــالص منــدی مجلــه را 

ــد. ــی کنن ــتر م ــع بیش ــای توزی ــار تقاض ــار ب ــت و ب دریاف
وقتــی شــماره ۳۲مجلــه حقیقــت در حــال جمــع آوری مواد 
بــود عالقــه داشــتم از فرصــت اســتفاده کــرده و مطلبــی هــر 
چنــد مختصــر در کنــار ســایر مطالــب دلنشــین آن، بــه ادارۀ 
مجلــه تقدیــم کنــم کــه بســیار بــا خــوش رویــی و اســتقبال 
گــرم اداره مجلــه مواجــه شــده  و مطلــب مــن را کــه بیشــتر 
ــد؛  ــماره گنجانیدن ــن ش ــور دارد را در ای ــک راپ ــکل ی ش

مــن شــخصا  افتخــار ایــن را دارم کــه در کنــار دیگــر 
مجلــۀ هــای امــارت اســالمی بــا مجلــه حقیقــت خیلــی ذوق 
ــا شــوق و ذوق  ــی ب ــه خــاص داشــته و همــواره خیل وعالق
فــراوان مضامیــن آن را خوانــده و در توزیــع و ســفارش آن 

بــه دیگــر بــرادران خــود دریــغ نکــرده و نمــی کنــم.
در اخیــر دعــاء مــی کنــم خداونــد جــل جاللــه مدیــر 
مســول مجلــه حقیقــت را و تمــام دســت انــدرکاران، و 
نویســندگان آن را در بــدل ایــن خدمــت بــزرگ حســنات 
ــی شــوم  ــادآور م ــل بدهــد و مجــددا ی نیکــو، و اجــر کام
کــه خرســندم از اینکــه مجلــه حقیقــت را دریافــت کــرده 

ــم. ــی خوان و آن را م

»حقیقت« در مدت شش سال تقریبا خالف 
الحمد  وهلل  درخشیده  خوب  بسیار  توقع  
نوشته  زیبا،  صحافت  در  هم  اکنون  والمنه 
مجاهد  مردم  به  دلنشین  مطالب  دلربا،  های 
خدمات  حقیقت،  روشنایی  در  خود  پرور 

ارزشمند فکری ارایه می کند.
*****************

دیگر  کنار  در  که  دارم  را  این  افتخار  شخصا  
حقیقت  مجله  با  اسالمی  امارت  های  مجلۀ 
همواره  و  داشته  خاص  وعالقه  ذوق  خیلی 
را  آن  مضامین  فراوان  ذوق  و  شوق  با  خیلی 
دیگر  به  آن  سفارش  و  توزیع  در  و  خوانده 

برادران خود دریغ نکرده و نمی کنم.
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باالی هر جوان مسلمان که مرد باشد یا زن در راه اهلل جل 
نمودن  قایم  اسالم،  مقدس  دین  اوامر  تحقق  جهت  جالله 
نظام اسالمی، ایستادن در سنگر اسالم برای مقابله باطاغوت 
الزم و واجب است که برای ساختن جامعه اسالمی تالش 
یک  که  نیست  کافی  این  تنها  داد،  بخرچ  را  خود  نهایی 
وعبادات  کند  تالش  خودش  شخص  برای  فقط  مسلمان 
فردی را انجام دهد، بلکه برای هر فرد مسلمان الزمست که 
تمام قوت وطاقت فهم و تخصص خویش را در راه علیای 
اینکه در مقابل اسالم و  نه  قربانی کنند،  اسالم و مسلمانان 
مسلمان نظر مخالف داشته باشد در پهلوی کفر ایستاده زیر 
ومسلمانان،  اسالم  نابودی   برای  آنان  اشاره  به  آنها  فرمان 
کشتن آنها، تخریب و ویرانی نمودن اماکن مقدس ، توهین 
گرفتن  بدل  در  را  وجوانی خویش  فهم  اسالمی،  شعائر  به 

پول اندک ومادیات بمصرف رساند.
با تمام طاقت و  متاسفانه که امروز شمار زیادی از جوانان 
توان خود برای ختم و نابودی اسالم سعی وتالش می کنند 
کوشش دارند که در این راه از جانب کفار گماشته شوند 
و برای خوشحالی کفار  دین مبین اسالم ، اماکن مقدس، 

وشعایراهلل را بی عزتی و بی حرمتی  کنند.
در حالیکه مسولیت اینها بیرون کردن لشکر غاصب صلیبی  

و راندن آنها از خاک اسالم بود.
این بخاطر آن است که از طرف ما مسلمانان در حصه تعلیم 
و تربیت جوانان بی پروایی وغفلت صورت گرفته، همچو 
خزانه بزرگ اسالم را دشمن از نزد مسلمانان غصب نمود 
، برای نفع خود آموزش داد، به رنگ خود آمیخت، فکر 
به  اینستال کرد، ارزشهای غربی، واهداف غربی را  خودرا 
بیگانه  اش  مادری  و  پدر  دین  از  نمود،  معرفی  مقدس  آن 
برایش خیلی  را  اسالمی  و شعایر  مسلمان  برادران  ساخت، 
رو  این  داد،از  جلوه  نظرش  به  و سبک  عادی  چیزی  یک 
است که می بینیم امروز در راه تحقق اهداف غرب به قیمت 
خیلی ناچیز قربانی می دهند، به خواست غربی ها مسلمانان 
را می کشند، برای رسیدن به اهداف غربی ها هر نوع موانع 
را از سر راه می بردارند، به تقاضای کلیسا مساجد و مدارس 
به اشاره شیطان های مسیحی، علماء و  را ویران می کنند، 
شیوخ را بشهادت می رسانند، غرب شارگ های امت مسلمه 

را بدست خود گرفت که امروز توسط همین ها در جهان 
اسالم اهداف خودرا بدست می آورند.

مردم هم ازجامعه مسلمان کشته میشود، خاک وطن هم از 
مسلمان خراب و ویران میشود، از زندگی آرام وآسوده هم 
مسلمانان محروم شده و میشوند، تمام ثمره  وسود آن به دیار 
کفر می ریزد، زیراکه نقاط ضعف ما را کفار بدست خود 

محکم گرفته، به حمایت آنها هر چیز ما را برباد می دهند.
هم  بردنش  بین  از  که  است  دار  مرض  گیاهی  یک  این 
اسالمی  جامعه  زیان  به  نیز  اش  وگذاشتن  ماست،  زیان  به 
باید  نسل جوان  تربیه  اینست که  راه حل  ومسلمانان است! 
اسالمی شود، از دین خود، عقیده، فرهنگ وکلتور، اسالمی 
شود،  معرفی  برایش  درست  دشمن  و  دوست  شود،  آگاه 
و  و در ذهن  بیان  برای شان  اسالمی  تمدن  اسالم،  عظمت 

فکر شان جاگزین شود.
دعوت  راه  در  که  کنیم  نگاه  کسانی  آن  به  باید  ما  زیرا 
وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  جناب  اطراف  به  وجهاد 
موجود بودند، می بینیم که اکثریت آنان کسانی بودند که 
هنوز مرحله ابتدایی ایام جوانی را سپری نکرده بود، اما آنها 
و  اسالم  دین  نصرت  برای  خویش  بازوی  و  قوت  تمام  با 
دریغ  جانفشانی  نوع  هیچ  از  اسالمی  جامعه  یک  ساختن 
نکردند بخاطریکه تعلیم و تربیت آنها زیر دست آن مربی 
ومعلم  بود که اخالق آن مطابق قرآن بود و به مطابق قرآن 

مردم را تربیت می نمود.
اگر در عصر حاضر ما تربیه نسل جوان خود را به طریقه ی 
معظم رسول  مربی  ارشادات   و  قرآن  بدهیم،  انجام  احسن 
اهلل صلی اهلل علیه وسلم با وضاحت علماء بزرگ اهل اسالم 

موجود، فقط دست به کار شدن را نیاز است.
در پایان دوباره یاد آور میشوم آن جوانانی که در کنار کفار 
شهادت  به  اسالمی،  شعائر  بردن  بین  از  به  آنها  اشاره  به  و 
رسانیدن مسلمانان،  از بین بردن مساجد، مدارس و شهادت 
علماء دست بکار هست، علت اساسی آن این است که به 
این مردم عظمت، ارزش، و اهمیت اسالم بیان نشده است به 
همین منوال با قیمت اندک و با اخذ چیز اندک مادی این 
چنین اعمال ناروا و وحشت بار را با افتخار انجام می دهند  .

نویسنده: عبداهلل احمدی
ترجمه: سعید مظلوم یار

چون اسالم را منی شناسند 
با آن مقابله می کنند
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مسئله بغرنج کشمیر ؛ 
حقائق و واقعیت ها

پنجشنبه - ۱۴ فبروری ۲۰۱۹م - چهل و چهار تن ماموران 
پلیس هند در اثر تصادم یک موتر بمبگذاری شده با کاروان 
سرینگر،  کیلومتری  بست  در  هندی  نظامیان  شبه  موترهای 
مرکز کشمیر تحت کنترول هند کشته شدند. ۲۵۷۸ نفر شبه 
 )Jammu( نظامیان هندی که در ۷۸ موتر نظامی از جامو
به سرینگر روان بود هدف قرار گرفت. کشمیر از همان روز 
سرخط خبرها و سبب تنش های تازه میان هند و پاکستان 

شده است.
پاکستان،  سوی  از  حمله  این  طراحی  اتهام  با  هند  دولت 
هشدار داد که پاکستان را کامال منزوی می سازد. بالمقابل 
پاکستان از دست داشتن درین حملهء مرگبار انکار می کند. 
اما این مقاله در مورد چگونگی روابط اخیر هند و پاکستان 
و یا پیامدهای این حملهء سنگین کشمیر نیست، بلکه تالش 
می کنیم وضعیت واقعی کشمیر زیر کنترل هند را بررسی 
بکنیم، تا بدانیم در کشمیر چه می گذرد و کشمیر به کدام 

طرف روان است.
اگرچه مناقشهء کشمیر میان هند و پاکستان از ۱۹۴۷م یعنی 
همزمان با تقسیم هند جریان دارد و تا اکنون هر دو کشور 

سه بار بر سر کشمیر جنگیده اند.
اما این سال ۱۹۸۹م بود که حرکت های مسلحانهء جهادی 
در کشمیر تحت کنترول هند آغاز شد. دیری نگذشت که 

تنظیم های  در پهلوی گروه های کشمیری االصل، بعضی 
به  و  آمدند  به وجود  »جهاد کشمیر«  شعار  با  نیز  پاکستانی 
فعالیت های نظامی آغاز کردند. بیش تر رهبران و فرماندهان 
این تنظیم های پاکستانی اصال و نسال نه از کشمیر پاکستان 
و نه هم از کشمیر هند، بلکه از مناطق مختلف ایالت پنجاب 
طیبه،  لشکر  بنیانگذار  سعید،  حافظ  ؛  مثال  بودند.  پاکستان 
مسعود اظهر، بنیانگذار جیش محمد، فضل الرحمان خلیل، 

بنیانگذار حرکت المجاهدین و دیگران.
اما پس از ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م، با تشدید فشار های امریکا و 
اثر خوب شدن روابط میان دولت  بر  سازمان ملل متحد و 
دیکتاتوری جنرال مشرف و دولت هند، زمینه برای فعالیت 
تنظیم های پاکستانی در کشمیر دشوار شد و این تنظیم ها 
و  رسمی  حضور  و  شدند  سرکوب  نیز  پاکستان  داخل  در 
علنی شان را از دست دادند. سران و فرماندهان این تنظیم 
و  بدیل  نام های  به  زیادی کردند  اگرچه کوشش های  ها 
مستعار فعالیت بکنند، اما نتوانستند دوباره به پا ایستاد شوند، 
شوند.  کشمیر  وارد  دوباره  یا  و  یابند  نجات  ها  تحریم  از 
می  زمزمه  را  »جهاد کشمیر«  شعار  هم  هنوز  ها  آن  بعضی 
کنند، اما آگاهان اتفاق دارند که ایشان اکنون نه در کشمیر 

حضور دارند و نه هم می توانند آنجا نقشی داشته باشند.
سوال اینست که پس عامل این فعالیت ها و عملیات های 

حبیبی سمنگانی
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نظامی اخیر در کشمیر هند چه کسانی اند ؟
نظامی  مبارزه  و  خواهی  استقالل  حرکت  حقیقت،  در 
گرفته  دیگری  شکل  اخیر  های  سال  ین  در  ها  کشمیری 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  کشمیر  جوانان  از  شماری  است. 
باید بدون تکیه بر تنظیم های پاکستانی، دولت پاکستان و 
یا دولت دیگری، مقاومت مردمی و نظامی خود را دوباره 
منظم بسازند. گروه کوچکی از جوانان کشمیر با نظم جدید 
به فعالیت نظامی آغاز کردند. این گروه چند نفری اگرچه 
دست آورد بزرگ نظامی ندارد. اما با استفادهء بسیار مؤثر 
و  جوان  قشر  توجه  اجتماعی،  های  سایت  و  ها  شبکه  از 
تحصیل کردهء کشمیر را به خود جلب کردند. همچنان عدم 
محبوبیت  تنظیم خارجی، سبب  و  هیچ کشور  به  وابستگی 
که  اینست  واقعیت  )زیرا  شد  گروه  این  مردمی  گستردهء 
هایی  نگرانی  پاکستانی  های  تنظیم  مورد  در  ها  کشمیری 

داشتند(.
برهان مظفر وانی جوان ۲۲ ساله کشمیری از همان مجاهدین 
انگشت شمار کشمیری بود. او در سال ۲۰۱۰م به سن ۱۶ 
سالگی به مبارزهء مسلحانه رو آورد. خالد وانی، برادر برهان 
وانی تنها به جرم اینکه برادر او بود در سال ۲۰۱۵م از سوی 
عساکر هندی کشته شد. دولت هند برای قتل یا گرفتاری 
بود.  مقرر کرده  هندی جایزه  پول  ملیون  وانی یک  برهان 
ای  ویژه  محبوبیت  از  اجتماعی  های  در شبکه  وانی  برهان 
برخوردار بود. او توانسته بود توجه کشمیری ها را با تصاویر 
نظامی  به آن گروه کوچک  ویدیویی خود  های  و کلیپ 

جلب بکند.
عساکر هندی برهان وانی و دو رفیق او را پس از گرفتاری، 
ادعا  اما  رساندند،  به شهادت  ۸ جوالیی ۲۰۱۶م،  تاریخ  به 
اند. شهادت  ویژه کشته  عملیات  را طی  ها  آن  که  کردند 

واقعهء  وانی  برهان 
که  بود  ای  آوازه  پر 
بلکه  کشمیر  تنها  نه 
لرزاند،  را  هند  تمام 
متحد  را  ها  کشمیری 
صدای  و  ساخت  تر 
در  را  ها  آن  مقاومت 
بازتاب  جهان  سراسر 
و  تند  واکنش  داد. 
کشمیر  مردم  تاریخی 
شهادت  برابر  در 
بود  این  بیانگر  او، 
به  ها  کشمیری  که 
خواهان  صورت  هر 
هستند  هند  از  جدایی 

مورال  است  نتوانسته  هند  دولت  زورگویی  و  ها  توطئه  و 
کشمیری ها را از بین ببرد.

ترین  بزرگ  وانی  برهان  جنازه  که  دادند  خبر  ها  رسانه 
جنازه در تاریخ کشمیر بود، حدود ۲۰۰ هزار نفر در جنازه 
منطقهء  هر  در  او  جنازه  غائبانهء  نماز  و  کردند  شرکت  او 
چند  و  گسترده  تظاهرات  جریان  در  شد.  خوانده  کشمیر 
نفر زخمی  نفر کشته و صدها  از صد  بیش  روزهء مردمی، 
موبائل  و  انترنیت  آهن،  خط  بازارها،  دولتی،  دفاتر  شدند. 
در سراسر کشمیر مسدود شد، چهره های مهم سیاسی در 
گشت  شدند.  گرفتار  هم  یا  و  گرفتند  قرار  خانگی  حبس 
نیم  و  دو  با گذشت  ممنوع شد.  مردم  تجمعات  و  و گذار 
سال، هنوز هم اوضاع کشمیر چندان تغییر نخورده، و روزی 
هند  نظامیان  شبه  و  نظامیان  و  ها  کشمیری  میان  که  نیست 

درگیری صورت نگیرد.
برهان وانی معضل کشمیر را با فاجعه فلسطین تشبیه می داد 
دره  به  هند  دیگر  های  بخش  از  هندوها  انتقال  مخالف  و 
با  هرگاه  هند  دولت  که  است  ذکر  قابل  بود.  های کشمیر 
نتوانست  هزار عسکر،   ۷۰۰ بجای  جا  و  دهه  چند  گذشت 
صدای کشمیری ها را خاموش بسازد، تالش دارد هندوها 
تا  سازد،  بجا  جا  در کشمیر  هند  مختلف  های  ایالت  از  را 
گراف نفوس مسلمان ها در کشمیر پایین بیاید و به تدریج 

از اکثریت به اقلیت تبدیل شوند..
اصال پس از تقسیم هند در ۱۹۴۷م، هرگاه کشمیری ها از 
پیوستن با کشور هند به شدت مخالفت کردند، دولت آن 
وقت هند مجبور شد معضل کشمیر را به سازمان ملل متحد 
رسانید  تصویب  به  را  ای  قطعنامه  متحد  ملل  سازمان  ببرد. 
که سرنوشت کشمیر باید توسط همه پرسی )رفرندم( فیصله 
شود، دولت هند به سرکردگی جواهر لعل نهرو -صدر اعظم 
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آن وقت هند- نیز این قطعنامه را تائید کرد. کشمیری ها از 
با گذشت  اما  اند.  اکنون خواهان همه پرسی  تا  همان روز 
چند دهه، سازمان ملل متحد و دولت هند آمادهء تعمیل آن 

وعدهء خود نشده اند.
هند می داند در صورت راه اندازی همه پرسی، کشمیر را 
از دست می دهد. زیرا مسلمان ها که بیش از %۹۰ نفوس 
کشمیر را تشکیل می دهند به گزینهء جدایی از کشور هند 
اقوام  تناسب نفوس  باید  رای خواهند داد. هند می خواهد 
کشمیری  آینده،  در  تا  دهد.  تغییر  خود  نفع  به  را  کشمیر 
متحد  ملل  سازمان  از سوی  که  قوی خود  موقف  ازین  ها 
نیز تصویب شده است منصرف شوند و یا چانس پیروزی 
هند  کابینهء  که  همینست  از  باشند.  نداشته  پرسی  همه  در 
در اواخر سال ۲۰۱۶م با تصویب بودجهء ۲۰ ملیارد کلدار 
هندی، تصمیم گرفت آن ۳۶ هزار خانوادهء هندوها را که 
قبال از پنجاب پاکستان به هند رفته بودند مجددا در کشمیر 

آباد سازد. 
تا اکنون سد بزرگی که در برابر این توطئه دولت هند قرار 
دارد ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند است که در سال ۱۹۵۰م از 
سوی پارلمان هند تصویب شد. این ماده، امتیاز خاصی برای 
کشمیر قائل شده است که ؛ باشندگان دیگر ایالت های هند 
یا  و  شوند  امالک  و  زمین  در کشمیر صاحب  توانند  نمی 
تازه  بناًء هندوهای که  برای وظائف دولتی عریضه بدهند. 
در کشمیر آباد می شوند ملیت کشمیری گرفته نمی توانند. 
اما حاال حزب مقتدر هند »بی جی پی« تالش دارد از طریق 
دیوان عالی هند )Supreme court( این ماده و به ویژه 
مادهء A-۳۵ را که خصوصیت شهروندی کشمیر را تضمین 

می کند منحل بسازد.
مخالف  به شدت  پی  بی جی  اقدام  این  با  ها  اما کشمیری 
به  زیرا کشمیر  قانونی است.  ها کامال  هستند و موقف آن 
و  است  متنازع  منطقهء  متحد  ملل  سازمان  قطعنامهء  اساس 
تالش برای تغییر تناسب نفوس اقوام در مناطق متنازع غیر 

قانونی است.
پهلوی دیگر تنش های تازهء کشمیر اینست که بسیاری ها 
هند  نظامیان  بر کاروان  هند، حمله  احزاب سیاسی  و حتی 
برای  هند  دولت  سیاسی  دسیسهء  را،  کشمیر  پلوامهء  در 
انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹م می دانند. زیرا حزب مقتدر هند 
همواره با استفاده از احساسات هندوهای متعصب در برابر 
و  مذهبی  های  اقلیت  دیگر  و  هند  های  مسلمان  پاکستان، 

نژادی، کمپاین کرده است.
چنانکه این حزب در شهادت مسجد بابری در سال ۱۹۹۲م 
در  )هند(  گجرات  در  ها  مسلمان  جمعی  کشتار  در  نیز  و 
سال ۲۰۰۲م نقش اساسی داشت و به ویژه نریندرا مودی به 
حیث قاتل مسلمان های گجرات شناخته می شود. جایگاه 

او  هندوگرایی  سیاست  مرهون  نیز  مودی  نریندرا  سیاسی 
است. حزب مقتدر هند »بی جی پی« بر خالف پیش بینی ها 
در چندین انتخابات های ایالتی درین ماه های اخیر شکست 
خورد و مورال بلندی را که برای انتخابات عمومی داشت 
پنج  در  پی  جی  بی  حکومتداری  آگاهان،  نگاه  از  باخت. 
سال گذشته ناکام بوده است و هیچ دست آورد عمده ای 
ندارد. لهذا می خواهد احساسات منفی هندوهای کشور را 

داغ ساخته، کمپاین انتخاباتی خود را پیش ببرد.
از  که  غربی  بنگال  ایالت  وزیر  سر  بنرجی،  ممتا  خانم 
مخالفان مهم سیاسی دولت مرکزی هند و از رقبای مطرح 
نریندرا مودی در انتخابات آیندهء کشور که در ماه اپریل 
یا مئ امسال برگزار می شود، می گوید ؛ چرا هرگاه زمان 
انتخابات نزدیک شود یک گونه فضایی جنگی  برگزاری 
Raj Thacker�( تاکری  ساخته می شود. همچنان راج 

ay( رهبر حزب مهاشترا نرومان سینا )NSA( ادعا دارد که 
تحقیق شود،  دودل«  »اجیت  ملی کشور  امنیت  مشاور  اگر 
تمام راز حملهء اخیر کشمیر افشا می شود. گویا این کار در 
سطح باالی دولتی طراحی شده، و حتی خود نریندرا مودی 

نیز شامل توطئه است. 
اما این هم یک رخ قضیه است که مهاجم این حمله به نام 
»عادل احمد دار« در همان روز اول شناسایی شد. عادل احمد 
اصال و نسال کشمیری بود و خانه اش در ۶ کیلومتری همان 
متقاعد  نیز جنرال  قرار داشت که حمله رخ داد.  شاهراهی 
هندی »دی اس هودا« در گفتگو با نیویارک تایمز پذیرفت 
یک  از  شد  برده  بکار  حمله  درین  که  انفجاری  مواد  که 
بود  قرار  است.  شده  دزدی  سازی  ذخیرهء شرکت سرک 
که از آن مواد برای انفجار دادن بخش های از کوه به هدف 
توسعهء شاهراه استفاده می شد. این جنرال نامدار هندی می 
پذیرد که امکان ندارد این قدر مواد زیادی انفجاری از آن 
سوی مرز به اینجا آورده می شد. مطبوعات و رسانه های 
می  متهم  حمله  این  طراحی  به  را  پاکستان  اینکه  با  هندی 
سازند، اما بر این اتفاق دارند که هم مهاجم کشمیری بود 
و مواد انفجاری نیز از داخل کشمیر زیر کنترل هند بدست 

مهاجم یا گروه جهادی افتیده بود.
در اخیر، مناسب است دیدگاه پروفیسور هیپی مون جیکب 
استاد دانشگاه دهلی را در قبال معضل کشمیر نقل بکنیم، او 
می گوید : »در سال ۲۰۱۳م، پیش از آمدن نریندرا مودی تنها 
چند نفر محدود کشمیری شامل مقاومت مسلحانه بودند، اما 
حاال تنها شاگردان مدرسه نه بلکه جوان های که از دانشگاه 
به  نیز  دارند  دولتی  وظائف  و  اند  فارغ شده  انجینری  های 
حرکت آزادی خواهی پیوسته اند. تنفر و بیزاری یک نسل 

کامل از هند، ناکامی پالیسی های دولت هند است«.
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سترو  له  یوه  اشغالګرو  د  کې  افغانستان  په  شوراب 
والیت  هلمند  د  چې  کیږي  شمیرل  اډو  پوځي 
اډې  دې  د  لري.  موقعیت  کې  ولسوالۍ  واشیر  په 
میالدي   ۲۰۰۶ په  برتانویانو  او  امریکایانو  جوړښت 
کا ل کې پیل کړ. اشغالګرو دغه اډه په افغانستان د 
خپلو دائمي حضور د یوه مرکز په حیث طراحي کړې 
وه. نو ځکه یې په هغه کې پراخ پوځي امکانات جوړل 
کړل، هوایي ډګر،پوځي روغتون، زندان او د لسګونه 

زره پوځیانو د اوسیدو لپاره میشت ځایونه. 
زور  مقاومت  جهادي  ضد  پر  اشغال  د  چې  کله  خو 
واخیست او د برتانویانو په شمول یې ډیری اشغالګر 
بشپړې تیښتې ته اړ کړل، نو د شوراب د لویې قرارګاه 
یوه برخه داخلي ځواکونو ته وسپارل شوه او د ۲۱۵ 
میوند قول اردو د قومندانۍ په حیث وټاکل شوه. خو 
له دې سره سره د شوراب اډه د افغانستان  په جنوب 
کې د امریکایانو د مهمې  عملیاتي او سوق الجیشي 
قرارګاه په حیث پاته وه او تر اوسه د هیواد په جنوب 
له  عملیات  ټول  نږدې  کې  والیات  هلمند  خصوصا 

همدې اډې څخه ترسره کوي.
وړاندې  کاله  څو  ځل  لومړی  اډه  پوځي  شوراب  د 
څو  د  نیټه   ۱۵ په  سبتمبر  د  کال  میالدي   ۲۰۱۲ د 
تنه فدایي مجاهدینو تر کاري برید الندې راغله چې 

په نتیجه کې د ګڼو امریکایي جنګي الوتکو په تباه 
کیدو سربیره، د دښمن د تیلو ذخیرې هم له منځه 
له  ورسیدل.  ورته  هم  تلفات  ځاني  درانه  او  الړې 
هغې حملې وروسته د شوراب د پوځي اډې امنیتي 
محافظت نور هم سخت شو او د ساتنې لپاره یې ډیر 

امکانات په کار واچول شول.
کې  سیمو  جنوبي  په  هیواد  د  کې  وروستیو  دې  په 
ډرون  او  بمبارونو  چاپو،  عملیاتو،  ژمنیو  د  دښمن  د 
اډې  شوراب  د  سره  پیل  له  څپې  نوې  د  بریدونو 
ډیری  دښمن  ځکه  و.  شوی  زیات  هم  نور  اهمیت 
هوایي بریدونه له همدې قرارګاه څخه کول. د دښمن 
بمبارګرې الوتکې او بې پیلوټه طیارې له همدې اډې 
الوتلې. دغه راز د ځانګړو امریکایي ځواکونو په ملتیا 
له  هم  عسکرو  مارو  چاپه  نورو  او  کمانډویانو  داخلي 
کې  سیمو  شاوخوا  او  هلمند  په  څخه  اډې  همدې 
نتیجه  په  چې  کول  ترسره  عملیات  شپني  ظالمانه 
کې یې ولسي خلکو ته خورا درانه زیانونه واوښتل. له 
دې جملې څو د یادولو وړ فجائع په تیرو څو میاشتو 
کې د هلمند په ګرمسیر، سنګین، ګرشک او موسی 
کال ولسوالیو کې رامنځته شول چې په ترڅ کې یې 
بشپړې کورنۍ تباه او د ښځو او ماشومانو په شمول 

لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان شول.

د شوراب دوهمه حماسه 
أبوعابد
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تیر  ځواکونو  ځانګړو  میشتو  کې  اډه  شوراب  په 
بازارونه هم ونړول، د  کال په هلمند کې ګڼ شمیر 
نیکولسن  جنرال  قومندان  پوځي  امریکایي  پخواني 
تیر  عسکرو  مارو  چاپه  اډې  د  شوراب  د  قومنده  په 
د  ته  بازار  ښایسته  کې  ولسوالۍ  کال  موسی  په  کال 
او په شپه شپه کې یې په بمونو  هوا له الرې ورغلل 
لوټه لوټه کړ،په ګرمسیر ولسوالۍ کې دوشنبه بازار 
هم په ورته ډول ونړول شو. د هلمندپه جنوب دیشو 
ولسوالۍ کې رباط بازار د امریکایي بي دوه پنځوس 
او ټول دوکانونه یې تخریب شول.  طیارو لخوا بمبار 
او  لخوا جوړ شوي  اولس  د  یاد شوي ښارګوټي چې 
د سلګونو میلیونو ډالرو په بیه تجارتي اموال په کې 

پراته و له ټول هست او بود سره له منځه یووړل شو.
په شوراب کې د میشتو ظالمو ځواکونو دغو فجیعو 
وړاندې  په  یې  مجاهدین  چې  ایجابوله  دا  اعمالو 
مناسب ګام پورته کړي او دغه وحشي قاتالن د خپلو 
سلسله  همدې  په  ورسوي.  جزاء  په  اعمالو  شومو 
استشهادي  کنډک  فدایي  د  امارت  اسالمي  د  کې 
مجاهدینو د شوراب په پوځي اډه د ځپونکو عملیاتو 
کال  میالدي   ۲۰۱۹ روان  د  چې  کړه  جوړه  طرحه 
تر  اډه  پوځي  دغه  او  تطبیق  نیټه  لومړۍ  په  مارچ  د 

تندریز برید الندې راغله. 
د اسالمي امارت د ویاند قاري محمد یوسف احمدي 
لخوا د ورکړل شویو معلوماتو مطابق د اسالمي امارت 
او  څو تنه فدایي مجاهدین چې په پرمختللیو وسلو 
لیزرونو سمبال و د جمعې په سهار د شوراب اډې ته 
او په دښمن یې بریدونه پیل کړل. د جمعې  ننوتل 
مسلسل  ورځ  په  هفتې  د  او  شپه  راتلونکې  ورځ،  په 
د مجاهدینو لخوا عملیات روان و،  د دښمن رسنیو 
تر ۵۰ تنو د زیاتو عسکرو وژل کیدل تائید کړل چې 
په  خان  سراج  قومندان  د  ګارنیزیون  د  اردو  قول  د 

شمول ګڼ لوړپوړي کسان هم په کې ول. 
سخته  کې  سیمه  په  ورځ  په  عملیاتو  د  چې  څرنګه 
نه شوای  نو دښمن  و،  ناکله ورښت هم  کله  او  ورېځ 
کوالی چې د هوایي ځواک په کارولو فدایان تر برید 
الندې ونیسي، په دې ډول مجاهدینو وکوالی شوای 
تر  اټکل زیات وخت خپل عملیات جاري وساتي. د 
اسالمي امارت ویاند د جګړې په دوهمه ورځ وویل 

په  وایي  مجاهدین  فدایي  ډګره  له  جګړې  د  چې: 
 ۲۰۰ تر  دښمن  د  کې  چاودنو  بمي  او  ډزو  مخامخ 
پوري عسکر وژل شوي، ګڼ شمیر پوځي عرادجات، 
الوتکې او نور نظامي وسایل تخریب شوي، مجاهدین 
برخو کې په جګړه بوخت  په مختلفو  اډې  د هوایي 

دی او په عالی روحیه مقاومت ته دوام ورکوي(
په  عملیات  ځپونکي  دغه  اډه  پوځي  په  شوراب  د 
په  منځ  تر  اولس  افغان  د  هم  کې  میډیا  سوشل 
د  کې  ورځو  دې  په  ځکه  شول،  ګرمۍاستقبال 
د  کې  بمبارونو  او  چاپو  په  لخوا  عسکرو  د  دښمن 
او خلکو د وژنو پیښې خورا  ولسي کورونو د تخریب 
زیاتې شوې وې او د اولس قهر یې راپارولی و. دې ته 
په پام سره د شوراب په اډه عملیات په خپل وخت او 

د ډیر ښه اغیز درلودونکي وو.
د  هم  اړخه  دې  له  عملیات  اډه  پوځي  په  شوراب  د 
اهمیت وړ و چې په همدې ورځ د قطر په دوحه کې 
د اسالمي امارت استازي د مذاکراتو د پنځم پړاو په 
له  بیا  ځل  یو  وروسته  وقفې  ورځنۍ  دوه  له  کې  لړ 
امریکایانو سره جرګه کیدل. دې عملیاتو دښمن ته 
پیغام ورکړ چې هیڅ وړ امنیتي امادګۍ او حفاظتي 
وړاندې  په  بریدونو  توپاني  د  مجاهدینو  د  خنډونه 
مانع نه شي جوړیدالی او یرغلګر ځواکونه که هر څو 
بیا هم د  ایسار کړي  په محکمو کالګانو کې ځانونه 
مجاهدینو له ګوزاره بچ کیدونکي نه دي، نو ځکه د 
دوی لپاره یوازینۍ الره دا ده چې له دې هیواد څخه 
ډول  بشپړ  به  ځواکونه  خپل  او  کړي  سپکې  پښې 

وباسي.
په  تلفاتو  د  حملې  د  شوراب  د  چې  ده  وړ  یادونې  د 
اړه دښمن ال هم حقائق تحریفوي او ورته د رسیدلیو 
تلفاتو د پټولو هڅه کوي. دا چې تراوسه دا پیښه تازه 
ده نو ځکه یې بشپړ جزیات نه دي راوتلي، په راتلونکو 
اړوند  برید  اتلوال  دې  د  شاءاهلل  ان  به  کې  ورځو  څو 
نور حقائق هم افشاء شي. خو په ټوله کې د شوراب 
دوهمه حماسه هم د لومړني برید په شان تاریخ سازه 
او دښمن ځپونکې وه، چې په پوځي برخه کې یې د 
دښمن حیثیت له خاورو سره خاورې او د مجاهدینو 

پوځي وړتیا یې وبریښوله.
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تذکر از روی ادای مسئولیت!

ــه  ــالم و ب ــت اس ــه ی ام ــه هم ــلمان ب ــک مس ــوان ی ــه عن  ب
همــه ی کســانی کــه ادعــاء ایمــان دارنــد و ســنگ اســالم 
را بــه ســینه مــی کوبنــد و خصوصــا ملــت افغانســتان ازروی 
ــم  ــی ده ــر م ــالمی تذک ــئولیت اس ــی واداء مس ــر خواه خی

ــَن«. ــُع الُْمْؤمِنِی ْکــَری تَنَف ــإِنَّ الِذّ ــْر فَ »َوَذِکّ
ــار و  ــت ب ــت رق ــده و وضعی ــاع پیچی ــه اوض ــور ک  همانط
ــر  ــان در سراس ــلمان م ــرادران مس ــران و ب ــکننده خواه ش
ازطریــق  هــرروز  و  نیســت  پوشــیده  شــما  بــر  جهــان 
مطبوعــات و رســانه هــای صوتــی و تصویــری وشــبکه 
هــای اجتماعــی و گروهــی بــار بــار مــی شــنوید کــه 
دشــمنان اســالم چــه بالهــا برســر امــت آوردنــد امتــی کــه 
ــو مدعــی  ــی کــه ت ــدارد مگــر همــان جرم ــی ن ــچ جرم هی
ــی »و مانقمــوا  ــر ســینه مــی کوب اش هســتی و ســنگش را ب
منهــم اال ان یومنــوا بــاهلل العزیــز الحمیــد« )البــروج ۸( 
)کفــار از مومنیــن انتقــام نگرفتنــد مگــر بــه جــرم اینکــه آنها 
بــه اهلل غالــب وســتوده شــده ایمــان آوردنــد( تومیدانــی ای 
مســلمان کــه در فلســطین چــه گــپ اســت و مســجد اقصــی 
مبــارک ، آزاد وآبــاد ازعبــادت مســلمین اســت و یــا اینکــه 
ــوب  ــغال کفارمغض ــب و در اش ــت غری ــن حال ــد تری ــه ب ب
ــب  ــوریه و حل ــراق و س ــه درع ــی ک ــت و میدان ــم اس علیه
ســوخته و ویرانــه چــه گذشــت؟ و در بوســنی وهرزگویــن 
چــه گذشــت؟ و درمیانمارچــه مــی گــذرد؟ چطــوری 
ــی  ــده و ب ــت ش ــک حرم ــلمات هت ــلمین و مس ــه مس روزان

ــع  ــجد جام ــه مس ــی ک ــوند؟ میدان ــام میش ــل ع ــه قت رحمان
قرطبــه بــا چــه قســاوتی تخریــب شــده و بــه جایــش کلیســا 

ــاختند؟ س
ــی  ــان کفاروحش ــر بمباردم ــر اث ــا ب ــز م ــتان عزی  در افغانس
جــوی هــای از خــون زنــان و مــردان و کــودکان وحافظــان 
قــرآن روان اســت و اگــر اندکــی تامــل بکنیــم بیقیــن بــرای 
ــا  ــا هشــتاد کشــور دنی مــا واضــح خواهد شــد کــه در تقریب
کــه فعــال جنــگ روان اســت دراکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
آنهــا امــت اســالم مــورد ظلــم و ســتم و شــکنجه هااســت 
ــم کــه کــدام اســباب و عوامــل  ــا لحظــه ی فکــر کردی آی

باعــث شــد کــه مــا بــه ایــن بالهــا دچــار شــدیم؟
 حقــا! از ماســت کــه بــر ماســت »و مــا اصابکــم مــن مصیبــه 
ــر / االیــه«، یعنــی  فبمــا کســبت ایدیکــم و یعفــوا عــن کثی
هــر مصیبتــی کــه بــر شــما رســیده بــه ســبب کســب دســت 
ــو  ــما را عف ــان ش ــا و گناه ــیاری از خطاه ــت وبس ــما اس ش
میکنــد. »ان اهلل ال یغیــر مابقــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم /

االیــه« یعنــی همانــا خداونــد جــل جاللــه هیــچ نعمتــی را از 
هیــچ قومــی ســلب نمــی کنــد تــا مادامیکــه آنهــا در نفــس 
هــای شــان تغییــر ایجــاد نکننــد؛ پــس معلــوم شــد کــه در 

ایجــاد بــد بختیهــا مــا خــود پیــش گام هســتیم.
 آن یکــی را مــی بینیــد کــه بخاطــر محبــت پــول ومنصــب 
ــا دشــمنان  ــا رب مهربانــش قطــع کــرده و ب رابطــه اش را ب
بــی رحــم اهلل رابطــه ای محکــم برقــرار کــرده وایــن یکــی 

حذیفه غوری
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را مــی بینیــد کــه بخاطــر بغــض بــا بــرادر مســلمان و بــرای 
ــرآن و  ــالم و ق ــر اس ــه منک ــمنانی ک ــه دش ــی ب ــام جوی انتق
ــرای  ــد ب ــی بینی ــری را م ــدد و دیگ ــی پیون ــد م ــر ان پیامب
ــه راحتــی و آســایش برســد از جماعــت مســلمین  اینکــه ب
جــدا شــده و خــودش را بــه آغــوش دشــمنان قســم خــورده 

ــه اســت و ... انداخت
 پس چه باید کرد؟

 بایــد بــرای نجــات وخالصــی ازاین همــه توهیــن وتحقیرها 
و ذلــت و خــواری هــا و ظلــم و ســتم هــا و امــراض روحــی 
بــه طبیــب مجــرب و واقعــی مراجعــه کنیــم و او بــه جــز اهلل 
ــه دیگــر کســی نیســت ونســخه ی شــفا بخــش  جــل جالل
ــرای نجــات امــت ازهمــه مهلــکات  ــه ب کــه اهلل جــل جالل
ــه  ــه و توب ــت صادقان ــاز گش ــت و آن ب ــرده اس ــز ک تجوی
جانانــه و صمیمانــه ازهمــه تقصیــرات و خطاهــا و بدیهــا بــه 
ســوی اهلل جــل جاللــه وچســپیدن بــه فرامیــن قــرآن و ســنت 
وجــدا شــدن از صفــوف کفار و دشــمنان اســالم و پیوســتن 

بــه جماعــت مســلمین اســت.
ــا  ــی اهلل جمیع ــوا ال ــد : »و توب ــی فرمای ــه م ــل جالل اهلل ج
ایهــا المومنــون لعلکــم تفلحــون« )ای مســلمانها همــه گــی 
ــه ســوی  ــد وب ــه کنی ــان ( توب ــا وگناه ــی بدیه ــان )ازتمام ت
ــن  ــوید( و ای ــتگار ش ــد رس ــا باش ــد ت ــر گردی ــان ب رب ت
توبــه وبرگشــت بــه ســوی اهلل ج بایــد همــه جانبــه ومبتنــی 
ــوا  ــوا ادخل ــن آمن ــت باشــد. »یاایهاالذی براخــالص و صداق
ــه  ــه جانب ــا وهم ــن همت ــه« )ای مومنی ــه االی ــلم کاف ــی الس ف
ــاند  ــی رس ــه م ــه متبرک ــن آی ــوید( ای ــل ش ــالم داخ در اس
ــب و  ــی قل ــا از ته ــز حتم ــالم عزی ــا دراس ــول م ــه دخ ک
نشــات گرفتــه ازعقیــده و باورصحیــح باشــد و شــرایطی و 
مصلحتــی نباشــد کــه بقــاء و عاقبــت خوبــی نــدارد وخطــاء 

ایمــان  میــدان  در  لغــزش  و 
کــه  می شــود  ســبب  وعقیــده 
بایــد  خــود  گنــاه  بــر  عــالوه 
و ضررهایــی گوناگــون  گنــاه 
ــود  ــلمین وارد می ش ــه مس ــه ب ک
ــن  ــدوش بکشــد، بنابرای را هــم ب
ازتمامــی امتیــان رســول اهلل صلی 
ــه و ســلم  ــه و صحب ــه و ال اهلل علی
وخصوصــا از ملــت افغانســتان 
انــواع  از  مــی رود کــه  انتظــار 
لغزشــها ی گذشــته  و  خطاهــا 
از رب رحیــم و در عیــن حــال 
توانــا عفــو و بخشــیش بطلبنــد 
ــاد  ــت و اتح ــده، معی ــرای آین وب
ــه  ــان ک ــی ش ــرادران دین ــا ب را ب

ــه و رســول اهلل  ــداکاران اهلل جــل جالل ــاداران و ف ــا وف واقع
صلــی اهلل علیــه و ســلم و نظــام اســالم عزیزمــا مــی باشــند 
ــد  ــاذ نماین ــع اتخ ــم قاط ــد و تصمی ــار نماین ــاب واختی انتخ
ــوس و  ــوا و ه ــع ه ــرایطی تاب ــچ ش ــن در هی ــد ازی ــه بع ک
دشــمنان نشــده بلکــه همــراه بــا بــرادران دینــی شــان بــرای 
ــمول  ــی بش ــف زندگ ــای مختل ــش ه ــازی بخ ــالمی س اس
نظــام، کار وفعالیــت نماینــد و ســعادت دنیــا و آخــرت 
ــاءاهلل  ــد ان ش ــه بخواه ــل جالل ــد و اهلل ج ــی نماین را کمای
ــزت از  ــت ع ــاهد برگش ــک ش ــای دور و نزدی ــده ه درآین

ــیم. ــالم باش ــان اس ــه جه ــت رفت دس
 اقبال رحمه اهلل می گوید: 

 امتی بودی امم گردیده ی 
 بزم خود را خود زهم پاشیده ی 
 آنچه تو با خود کردی کس نکرد
 روح پاک مصطفی ص آمد بدرد

  اقتدار و عزم واستقالل رفت 
 اعتباروعزت و اقبال رفت 

  پنچه های آهنین کم زور شد
 مرده شد دلها و تن ها گورشد 

در جای دیگر می گوید: 
 مسلمانان به مسجد صف کشیدند

گریبان شهنشاهان دریدند 
 و بــدون شــک »ان اهلل مــع الذیــن اتقــوا والذیــن هــم 
محســنون االیــه«  )همانــا اهلل بــا بنــده گان اســت کــه تقــوی 

ــد(. ــص ان ــه مخل ــه همیش ــده گان ک ــد وبن دارن
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در ایــن اواخــر دیــده میشــود کــه اشــرف غنــی در هیجــان  
ــوم مــی شــود  ــرد کــه معل و اضطــراب  شــدید بســر مــی ب
ــا  ــش را از داده اســت وی ــی اعصاب ــز متفکــر ادعای ــن مغ ای
اینکــه مراحــل نهایــی و پایــان  دوره غالمــی اش را ســپری 
مــی کنــد در کنفرانــس مونیــخ  یکــدم ســرو کلــه اشــرف 
غنــی معلــوم گردیــد و بــا عصبانیــت و بطــور غیــر نورمــال 
خیاالتــش را چنیــن اظهــار داشــت : >طالبــان اگــر منشــور 
داشــته باشــند بیاینــد منشــور خــود را در برابــر ملــت تقدیــم 
بکننــد< ایــن بیانــات و ســخنرانی هــای بــی ســرو پــای ایــن 
ــل در  ــرد کــه اداره کاب ــی صــورت می گی شــخص در حال
ــت  ــا شکس ــی ب ــی و نظام ــم از سیاس ــا اع ــه ه ــام عرص تم
هــای پیهــم روبــرو شــده اســت نمیدانــد کــه در برابــر 
ملــت چــه پاســخی داشــته باشــد و چــه بگویــد دوره ســیاه 
و تاریــک چهــار ســاله اش را بکــدام  ال طایــالت  وهــرزه 
ــه و  ــای منطق ــور ه ــد کش ــر نمای ــه و تعبی ــا توجی ــی ه گوب
ــا مجاهدیــن  ــه منــد شــدند کــه ب ــرا  منطقــه  امــروز عالق ف
امــارات اســالمی در مــورد حــل معضــل افغانســتان گفتمــان  
نماینــد و در نشســت هــای مختلــف  اداره کابــل را از نظــر 

ــدا  ــل پی ــز تمای ــد و سیاســیون و روســای احــزاب نی انداخت
کردنــد کــه بــا طالبــان بنشــینند بالخصــوص نشســت مســکو 
نشــان داد کــه کلیــد صلــح و پایــان دادن بــه بحــران کنونــی  
در کشــور یگانــه لبیــک گفتــن بــه گفتــه هــای مجاهدیــن 

امــارات اســالمی اســت.
بعــداز هــژده ســال کســانیکه  مجاهدیــن را تروریســت 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــروز ب ــد ام ــی نمودن ــی م تلق
جهــاد و مبــارزه مجاهدیــن را برحــق دانســته و آنهــا را 
بــرادر خطــاب کــرده بــه امامــت شــان نمــاز بگذارنــد  
وبــار بــار بــرادر خطــاب کننــد و نقــاب ســیاهی کــه 
ــد  ــه بودن ــن انداخت ــروی مجاهدی ــش پیش ــکا وغالمان امری
ــاد  ــه جه ــد ک ــوم نماین ــان معل ــوده بجهانی ــرت نم ــو پ یکس
ــکار ناپذیــر  ومبــارزه مجاهدیــن یــک حقیقــت مســلم و ان
اســت  و ایــن حرکــت از بیــن ملــت  شــروع شــده واز ملــت 
نمایندگــی مــی کنــد علــی الرغــم ایــن همــه واقعیــت هــا 
ــر  ــود را در براب ــور خ ــان منش ــد طالب ــی میگوی ــرف غن اش

ــد. ــم بکنن ــت تقدی مل
نخســت بایــد بدانیــم کــه منشــور وطــرح ایــن مغــز متفکــر 

ابو طیب جوزجانی
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ادعایــی در آینــده افغانســتان چیســت؟  در طــول هژده ســال 
دوره ســیاه اشــغال بوضــوح معلــوم گردیــد منشــوریکه  از 
ــاالی  ــود ب ــده ب ــی گردی ــگان کاپ ــب و بیگان ــرف اجان ط
ملــت مظلــوم افغــان تطبیــق گردیــده اینکــه مــردم بیچــاره 
و درد دیــده را دســت بســته و چشــم بســته بدســت وپنجــه 
خونیــن امریــکا وغربــی هــا تســلیم کــرده اســت و جغرافیــا 
ــرده و در  ــوال ب ــر س ــت را زی ــن مل ــی ای ــت ارض و تمامی
عرصــه اقتصــاد بــا وجــود ســرازیر شــدن میلیــارد هــا 
ــرم مــی  ــا فقــر وگرســنگی دســت و پنجــه ن ــر  مــردم ب دال
ــن  در ایــن مــدت جهــت رشــد وارتقــای  ــد  و همچنی کنن
اقتصــادی  و پاییــن آوردن میــزان بیــکاری در والیــات 
کشــور زیــر بنــا هــای اقتصــادی ســاخته مــی شــد کــه نشــد 
مــردم از بیــکاری حیــران و ســرگردان در حال آواره شــدن 
ومجبــور بــه تــرک وطــن شــان هســتند میــزان مهاجــرت بــه 
ــام آور  ــاره سرس ــت بیچ ــت ومل ــیده اس ــش رس ــد باالی ح
درمســیر راه هــا ودریــا هــا طعمــه مــرگ را مــی چشــند  و 
در جــای اســتخراج  معــادن و اســتفاده  و بهــره بــرداری از 
آن ذخایــر دســت نخــورده کشــور، متاســفانه بطــور مرمــوز 

ــد. در حلقــوم دشــمنان وطــن مــی ریزن
ــاد  ــرق فس ــان غ ــت داری چن ــه اداره حکوم و در عرص
ــن  ــام تری ــد ن ــا ب ــام دنی ــی در تم ــت حت ــالس اس واخت
وفاســد تریــن کشــور محســوب مــی شــود و در ارتبــاط 
فرهنــگ  بایــد گفــت کــه همــه آن  کلچــر و فرهنــگ 
پــوچ غربــی هــا اذهــان جوانــان و نوجوانــان میهــن را در  
ــی وفحشــا،  ــی حیای ــت کشــانده اســت  ب قلمــرو حیوانی
قتــل وغــارت  ، ســلیقه و روش هــای غیــر انســانی وغیــر 
اخالقــی  روزگار مــردم شــریف و نجیــب  کشــور 
از  اعتیــاد واســتفاده  میــزان  اســت  نمــوده  را مکــدر 
مشــروبات الکلــی ومــواد مخــدر وار خطــا کننــده اســت.

ــاد  ــاس وبنی ــه اس ــک چیزیک ــا  ی ــه اینه ــر هم ــزون ب اف
بربــادی وتباهــی یــک ملــت پنداشــته می شــود  تعصــب 
و قــوم گرایــی اســت کــه ایــن پدیــده شــوم و نامیمــون  
بــه انــدازه زیــاد گردیــده کــه در تاریــخ  افغانســتان  بــی 
ــای  ــای آق ــمه ه ــمه از کرش ــود ش ــن ب ــت ای ــابقه اس س
دارای طــرح دار ومدعــی  منشــور دار حــاال قضــاوت را 
بــه ملــت بــال کشــیده افغــان میمانیــم واقعــا اگــر کســی بــا 
وجــود ایــن رذالــت و غــداری هــای اشــرفغنی بــاز هــم 
در دهــل وســرنای ایــن مــزدور اشــغالگران برقصــد شــاید 
خداونــد متعــال آن را از ایــن هــم بیشــتر ذلیــل بگردانــد.

اما طرح و منشور مجاهدین امارات اسالمی!
بایــد بگوئیــم مجاهدیــن امــارات اســالمی هیــچ وقــت 
ــا   ــم ام ــا فــالن و فــالن مــی کنی ــد کــه م الف وپــوف نزدن
منشورشــان از شعارشــان و عملکــرد شــان بصراحــت معلوم 
مــی شــود در کشــور ۹۹ درصــد مســلمان، مســلما تقاضــای 
ــررات واحــکام  ــودات ومق ــن اســت کــه فرم مســلمانان ای
ــریعت  ــر گاه ش ــردد  وه ــی گ ــق و عمل ــد تطبی ــالم بای اس
غــرای محمــدی صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم تنفیــذ گــردد 
ــت از  ــه  حفاظ ــردد چونک ــی گ ــل م ــکالت ح ــه مش هم
ســرحدات وجغرافیــا، چگونگــی رشــد وارتقــای اقتصــادی 
،و شــیوه و طریقــه ترتیب وتنطیــم ادارات و حکومت داری 
ــگ  ــوزش فرهن ــی،  و آم ــادات اخالق ــوب ، زدودن فس خ
ــدس  ــن مق ــوس دی ــه در قام ــن  هم ــزرگان دی ــه وب صحاب
ــن  ــان مجاهدی ــد وآرم ــه مقص ــت ویگان ــه اس ــالم نهفت اس
همیــن اســت کــه ملــت از ایــن بیماریهــای مهلــک  توســط 
نســخه اکســیر فرامیــن مقــدس اســالمی نجــات داده شــود.
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هــمه در قبـــال 
مســـائل جـــاری 

مسـئولیـم

آن  با  داخلی  فروختگان  خود  و  خارجی  اشغالگران  چون 
همه توانایی نظامی و زرنگی و درندگی در برابر اراده خلل 
و  آوردند  فرود  تعظیم  سر  اسالمی  امارت  دلیران  ناپذیر 
با شرمساری و  به شکست خود اعتراف می کنند و  دارند 
سر افگندگی از صحنه دارند عقب نشینی می کنند دنیا به 
عظمت و شکوه اسالم و برندگی سالح ایمان پی می برد، 
فشرده  سال   هجده  گلوگاهای  از  کنار  و  گوشه  هر  از  و 
اسیر  و  مظلوم   ، های محکوم  مسلمانان  و خفه گشته  شده 
ندای آزادی بلند می گردد، طلسم شکست ناپذیر استکبار 
نمی  هرگز گمان  بزرگ که  امپراتوری  می شکند،  درهم 
رفت کسی به رسم اعتراض به جانب کاخ شان نگاهی چپی 

بیفگند متزلزل می شود.
شکی نیست که این تحول عظیم و این تحرک سرتاسری و 
جهان شمول در نتیجه قیام مقاومت و پایمردی جوانان دلیر 
اراده  که  است  گشته  پدیدار  اسالمی  امارت  شهامت  با  و 
شان خلل نا پذیر و تصمیم شان استوار و ایمان شان به اسالم 
متین و محبت شان به خدا عمیق و جاویدانه و عشق شان به 

آزادی پایدار است.
در جریان بیش از هژده سال درس عملی در مکتب جهاد 
صبر  خود  از  اسالمی  امارت  ابرمردان  و  بزرگان  اسالمی، 
ها،  بدری  در  و  ها  گرسنگی  با  دادند،  نشان  شکیبایی  و 
دسته  های  کشتار  کردند،  نرم  پنجه  و  دست  ها  مهاجرت 
جمعی فرزندان، دلیران، جوانان با شهامت خود و ملت شان 
را تحمل کردند، ویرانی ها، رنج ها، درد ها را پذیرا شدند، 
از قربانی جان، مال و منال خود دریغ نورزیدند و مرارت ها 

و تلخ کامی های توان فرسا را استقبال نمودند، ولی اجازه 
ندادند عزت وشرف خود و ملت شان پایمال شود، اجازه 
ندادند صفحات درخشان تاریخ حیات شان و کشور شان 
پیشانی  بر  ننگ  داغ  و  گردد  زنگار  نکبت  و  ذلت  غبار  با 

تابناک تاریخ ملت شان نقش بندد.
دوستان عزیز! 

به  ها  خارجی  و  دارد  جریان  ایام  درین  که  های  رویداد 
معامله  نتیجه کدام  هرگز  اند  مذاکره حاضر شده  میز  پای 
و پیش کشی نبوده بلکه هر مسلمانی عمیق تر بیندیشد پی 
خواهد برد که این درس عملی در خالل بیش از هژده سال 
کشمکش های بس خونین و مرگ بار به دنیای بشریت و 
امپراتور های جهان فهماند که ملتی و لو هرقدر ضعیف و 
ناتوان، تهی دست و بی ساز و برگ اگر اراده کند و تصمیم 
قاطع بگیرد وحرکت کند و در برابر تجاوز، وستم و ظلم 
اشغالگران به ستیزه برخیزد و علیه جباران و ستمگران و لو 
هرقدر نیرومند و قوی هم باشند برزمند سر انجام به پیروزی 
می رسند، آزادی وعزت شان را از دستبرد ستمکاران حفظ 
قاطعانه جماعت های  ها وتصمیم  ملت  ارادۀ  زیرا  میکنند. 
محروم و مظلوم قویتر و به مراتب نیرومند تر از زنجیرهایی 
و  اراده  این  هرگاه  و  است  استکبار  دسترس  در  که  است 
تصمیم از سر چشمه صاف و زالل ایمان به خدا و تمسک 
به دین خدا سیراب گردد و نصرت پروردگار پشتوانه قیام 
برابرشان  در  تواند  نمی  سالحی  هیچ  باشد،  شان  پیکار  و 

مقاومت کند و پایدار بماند.
آری!

منصور تالقانی
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 سربازان امارت اسالمی با اتکاء به نصرت پروردگار الیزال 
و با تمسک و اعتصام به قانون خدا در مصاف حق و باطل، 
بیش از هژده سال با چنان پیگیری و شکیبائی از سنگر حق و 
آزادی جانانه دفاع کردند که نه تنها نعش پوسیده اشغالگران 
و غالمان شان را به تب لرزه مرگ گرفتار ساختند که سایر 
جنایت کاران و تمویل کننده گان سیاه کار غرب را نیز به 
اشغالگران  خارجی و  تنها شکست  نه  انداختند و  وحشت 
خود فروخته گان داخلی در افغانستان منحصر به آنها ماند 
بلکه رعشه بر پیکر فرسوده سایر مستکبرین غرب نیز پدید 
آمد و از اثرات حیات بخش جهاد اسالمی بر کالبد خسته 
و روان پژمرده توده های مستضعف جهان، استکبار جهانی 
به وحشت افتاد و مرگ و نابودی خود را در چهار قدمی 

خود مشاهده کردند.
نقش سازنده و قطعی ایمان به خدا و جهت بخشائی اسالم 
در جریان بیش از هژده سال جهاد مقدس امارت اسالمی 
و هدفمندی سنگردارانش، بشریت در بند کشیده و اسیر را 
بیاندیشد و رمز پیروزی این ملت بیجاره  تا  متوجه ساخت 
و برهنه پای فقیر را  دریابد، ازینجاست که در این روز ها 
تمام عالم شاهد آنست که شکوه و جالل اسالم وعظمت 
نیروی شکست ناپذیر ایمان تجلی می نماید، و نور تابناکش 
و  خوابیده  روان  و  نفوس  متراکم  های  تاریکی  اعماق  بر 
بیمار بشریت نفوذ می کند و اینجاست که می بینیم دنیای 
بشریت آهسته آهسته از خواب بیدار می شود و در گوشه 
ادامه  و  شود  می  بلند  خواهی  آزادی  ندای  جهان  کنار  و 
می یابد، اشغالگران متجاوز با توده های  که بیشک ناشی 
اندیشه  به  است  اسالمی  امارت  های  پابرهنه  سربلندی  از 
فرورفته و به وحشت می افتند و برای نجات از ذلت حتمی 

و سقوط نهائی در پی چاره می شوند.
اما درین مقطع حساس باید بیدار باشیم و دقیق گام بر داریم 
چون از بدو تاریخ شیوه همیشگی این شیادان بوده و است 
که همواره به مکر و حیل متوسل می شوند می خواهند با 
طرح انواع دسایس و با نیرنگ و خدعه و تزویر از مسلمانان 
سلب آزادی کنند، و افتخارات مسلمان را لگد مال نمایند 
حکومت  یک  قیام  از  که  نشود  خدانخواسته  اینکه  یعنی 
عزیز   سنگرداران  و  ما  ملت  عمیق  خواست   که  اسالمی 
ماست جلوگیری نمایند و بدین ترتیب ملت ما را در صحنۀ 
تاریخ بد نام سازند و پیروزی ما را ماحصل تالش های خود 
با زمزمه های صلح دروغین و آشتی های  و  قلمداد کنند 
و  برادر کشی  اصطالح  به  دادن  پایان  عنوان  به  و  شیطانی 
خاتمه خونریزی، مدال افتخار را به گردن خود بیاویزند و 
باز تاریخ را به عقب برانند و ملت انقالبی ما را که در طول 
هجده سال هزاران فرزندانشان را در راه خدا قربانی داده اند 
در یوزه گر آستان نکبت باری خویش بگردانند و باز همان 

آش  همان  و  کاسه 
زرین  صفحه  باز  و 
تاریخ  در  آزادی 
خون  با  که  معاصر 
رقم  شهداء  سرخ 
خدا  است  شده  زده 
سیاهی  با  نخواسته 
زمخت غرب زدگی 

سیاه گردد.
مقطع  درین  باید 
همواره  حساس 
دعا  به  دست 
فرجام  وخواستگار 
پرودگار  از  نیک 
باشیم و با نظر داشت 
ماضی  های  عملکرد 
تاریخ  شیادان  این 
زیرکانه  و  آگاهانه 

آن  رأس  در  و  جهانی  استکبار  همواره  زیرا  برداریم  قدم 
و  نمایندگان  حقیقت  در  که  متجاوزین  و  اشغالگران 
علمبرداران کیش نصرانیت ویهودیت هستند دشمنی شان 
بااسالم امر تازۀ نیست، امپریالیزم غرب برای گسترش نفوذ 
خود وترویج دین نصرانیت تحت عنوان جنگ های صلیبی 
سالیان متمادی قلمرو های اسالمی را مورد تاخت و تاز و 
فجایع  از  دهنده  تکان  های  صحنه  و  اند  داده  قرار  تهاجم 

وجنایات را علیه مسلمانان ایجاد نموده اند. 
استکبار  تاریخی است که زمانی  این عناد و دشمنی  روی 
سیاه غرب متوجه نقطه دعوت ونیرومندی و رمز مقاومت و 
ایثارملت مسلمانان ما می گردد و می بیند که نیروی محرک 
این ملت همانااسالم و اعتصام به قرآن است آن نیروی که 
در توالی قرون واعصار همچو سد پوالدین در برابر استکبار 
قرار گرفته است می هراسند، وحشت سر تاپای وجودشان 
را فرا می گیرد، به فکر چاره می افتند تا قبل از جهانی شدن 
این نیرو و این قیام در پی عالج برآیند لذا به یاری همتای 
سیاه روی وروی سیه شان می شتابند و در خفاء و پشت در 
های بسته طرح دسیسه و حیله و مکر را می ریزند و از نهاد 
عنکبوت  های جنایت گستر خویش که همچو جال های 
پروسۀ  تا در  استمداد می جویند  اند  به هر طرف گسترده 
لفافه صلح و سلم علیه ملت  خیانت و جنایت شان که در 
مجاهد افغانستان که طرح ریزی شده همنوایی کنند درین 
لحظات حساس و خطیرکه ملت انقالبی ما بی صبرانه انتظار 
می کشد تا پیروزی عظیم تاریخ را که همانا در سیمای یک 
حکومت اسالمی تجسم خواهد یافت به آغوش بکشد، ولی 

با  اسالمی  امارت  سربازان 
اتکاء به نصرت پروردگار 
الیزال و با متسک و اعتصام 
مصاف  در  خدا  قانون  به 
هژده  از  بیش  باطل،  و  حق 
و  پیگیری  چنان  با  سال 
شکیبائی از سنگر حق و 

آزادی جانانه دفاع کردند.

صربانه  بی  ما  انقالبی  ملت 
انتظار می کشد تا پیروزی 
مهانا  که  را  تاریخ  عظیم 
حکومت  یک  سیمای  در 
اسالمی جتسم خواهد یافت 

به آغوش بکشد.
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در جانب دیگر قضیه دست های جنایت گران و مغزهای 
در  سخت  خارجی  و  داخلی  شیادان  انحرافی  و  گندیده 
تالش اند تا مسیر انقالب ما را در لحظات پیروزی اش به 
متوسل  انواع طرح های شیطانی  به  فلهذا  انحراف کشند،  
می شوند و می خواهند تا ملت را به مصیبت های رنگارنگ 
ادامه  اهداف شوم خویش  به سلطنت و  و  هم کنار سازند 
در دست  ملعبه  همواره  ما  وستمدیدۀ  مظلوم  وملت  بدهند 
از روی  بازهم  یا  و  بکوبند  بر سر و کله هم  و  باشد،  شان 

اجبار دست سازش به سوی دشمنان دراز کنند. 
خوانندگان عزیز !

در مراحل نهایت حساس قرار داریم خدانخواسته با اندکی 
لغزش سالها متحمل درد آن خواهیم گردید و از داعیه بر 
اسالم منصرف خواهیم شد  ملت و خونبهای شهدای  حق 
الیهود و الالنصاری حتی  »ولن ترضی عنک  به مصداق  و 
تا  نمود،  خواهیم  عمل  آنها  اشاره  و  ایماء  به   » ملتهم  تتبع 
برآورده گردد  وما همچنان مورد  باطل دشمن  آرزوهای 
نفرین نسل ها واقع خواهیم شد و محکوم قرن ها خواهیم 
از  نشانۀ  نه  و  ماند  اسالم خواهد  از  نامی  نه  گردید ودیگر 

افتخار و عظمت و غرور.
آری!

کند  می  اشاره  کریم  قرآن  که  چنان  آن  اسالم  دشمنان   
هرگز راضی نخواهند شد و نخواهند گذاشت که اسالم در 
بخشی از کره ای خاکی نافذ گردد وقوام بگیرد. بناًء  آنچه 
گفته آمد و با اختصار،  اشارتی که به دسایس وافسون های 
متولیان دستگاه های ظلم و غارت  وجور صورت پذیرفت 
توجه برادران و خواهران هموطن خود را که به نحوی از 
انحاء به ملت خود و به سنگرهای خون و شهادت ارتباط 
دارند و در درد ورنج ملت و میهن سهیم و شریک هستند 
و  موضوع  حساسیت  به  هستند،  اسالم  وفادار  و  دلسوز   ،
بس   شرایط  میداریم:  معطوف  زمان  و  شرایط  بودن  خطیر 
اسالم  شهدای  سرخ  و  گرم  خون  است،  خطیر  و  حساس 
هنوز تازه و جوشان است و تا هنوز پاهای برهنه سنگرداران 
عزیزما آبله سار است و تا هنوز عرق غیرت و شهامت در 
جبین شان نخشکیده است و هنوز کاروان شهداء متوقف 
نگشته است و هنوز شور و هیجان ملت زنده است و هنوز 
اند. هنوز  ملت ما هدفمند است و سنگرداران ما وفا شعار 
خون غیرت و حمیت اسالمی دررگ رگ وجود فرزندان 
ودلیران امارت اسالمی می جوشد و هنوز رسالت ما پایان 
نیافته است، هنوز از هر خانه افغان فریاد نالۀ شهادت و اسارت 
فرزندان وجوانان شان می بر آید،  ولی  دشمنان اسالم از 
خروش و توفندگی این ملت و از شکوه و عظمت جاویدانه 
افتاده اند  مکتبی که تربیت گاه این ملت است به وحشت 
و می خواهند با حیله و دسایس نور خدا را خاموش سازند 

و از قیامت حکومت 
بدست  الهی   عدل 
سنگرداران  توانای 
کنند،  جلوگیری  ما 
این  درک  با  پس 
واقعیت و با احساس 
خطیر  موقعیت  این 
درد  با  افراد  همه  
وطن  احساس  با  و 
مسئولیت  و  رسالت 
های  گام   تا  دارند 
سنجیده  را  خود 
با  بردارند و آگاهانه 
کنند  برخورد  قضایا 
که   ندهند  اجازه  و 
این  با  انقالب  این 
افتخارش  و  عظمت 
دستخوش امیال شوم 

عظیم  ملت  و  گردد  وخارجی  داخلی  شیادان   شیطانی   و 
از حق مسلم خویش محروم ساخته شود  نخواسته  ما خدا 
نا مشروع که عناصر  با روی کار آوردن یک حکومت  و 
گندیده و منحرف و کسانیکه تا دیروز به هدایت ورهنمائی 
آنها بمب های زهرآگین غرب بر سر کودکان ما کوبیده 
می شد و دست های شان تابه آرنج در خون علماء و حفاظ 
کشور سرخ است، به مقام و منصب برسند وبر ملت تحمیل 
گردند. اگر چنین شد و دشمنان به امیال شوم شان رسیدند 
پس زیر زمین بهتر است از  بسر بردن  به ذلت و خواری در 
روی زمین که  خداوند ما را از وقوع در آن نجات بخشاید. 

آمین
در  مقابله  همت  که  رجامندیم  توانا  و  بزرگ  خداوند  از 
راه  شهدای  تداوم  و  ونظامی  دیپلوماسی   ، میادین سیاسی 
ضمیر  ما  به  و  فرماید،   عنایت  و  ارزانی  ما  به  را  عزیزمان 
فراستی  و  کامل  ودرک  فهم   ، سالم  اندیشه   ، روشن 
عطافرماید که با قضایای جاری در پرتو نور ایمان برخورد 
کنیم واین کشتی طوفانی را از میادین سیاسی ونظامی واز 
به ساحل  مراد  امواج طوفانی خون های پاک شهداء  میان 
وپیروزی برسانیم  و بدین ترتیب سربلندی و عزت نصیب 
ملت ما خواهد گشت و سرور جاودانه و آرامش و سکون 

قرین ارواح شهداء ما. 
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

***

خون گرم و سرخ 
شهدای اسالم هنوز 

تازه و جوشان است و 
تا هنوز پاهای برهنه 
سنگرداران عزیزما 

آبله سار است و تا هنوز 
عرق غیرت و شهامت در 
جبین شان خنشکیده 

است و هنوز کاروان 
شهداء متوقف نگشته 

است و هنوز شور و 
هیجان ملت زنده است.
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شهید بزرگوار

 مولوی امان الله بلوچ رحمه الله

هنگامـی که قلم را برداشـتم تا شـمه ای از سـیرت ابرمردان 
جهـاد را ثبـت کنـم حیـرت زده شـدم کـه از کـدام یـک 
از ایـن شـیرمرداِن دالور را بـه تصویـر بکشـم مردانـی کـه 
هـای  منـاره  و  فلـک کشـیده  بـه  سـر  هـای  کـوه  هماننـد 
سربرافراشـته، چنـان قامتـی بلنـد و اسـتوار دارنـد که چشـم 
هـا را خیـره، زبـان هـا را گنـگ و قلم ها را بـی حرکت می 

. کنند
چیـزی کـه بیـش از پیـش مـرا حیـرت زده کـرد ایـن بـود 
کـه نمـی دانسـتم از کـدام یـک از جنبـه ی زندگـی ایـن 
ابرمـردان بنویسـم؛ چـون زندگانـی هر فـردی از این بزرگ 

مـردان جنبـه هـای فـراوان و بیشـماری دارد.
مـردان بزرگـواری کـه مـرگ در حـق این افـراد بـه معنای 
فنـای وجـود و پایان یافتن سـیرت شـان نیسـت، مرگ برای 
ایـن افـراد بـه منزلـه ی فـرار از مشـکالت و تنگی هـای دنیا 
نیسـت، بلکـه مـرگ در قاموس ایـن افراد صیقـل دهنده ی 
روح از رذایـل و زشـتی هاسـت، ایـن افـراد بـا عبـور از پـل 
مـرگ بـه حیـات قدسـی و مجد سـرمدی دسـت مـی یابند. 
مـرگ بـرای ایـن افـراد سـفری مبـارک بـه عالـم آخرت و 
دسـت یابی بـه شـرافت واالی مالقات با آفریدگار آسـمان 

هـا و زمیـن اسـت، ذات یکتایـی کـه قلـب هـا از اشـتیاق 
مالقتـش مـی تپند. 

امـا ارواحـی کـه با بخـل، طمـع، تکبـر، خودبـزرگ بینی و 
محبـت دنیـا و امـور ناچیز و پیـش پا افتاده خـو گرفته اند از 
کـردگار یکتـا فاصلـه دارند اما شـهید با تقدیم کـردن جان 
خـود دلیـل واضـح و روشـنی بـرای مـا بـه جـای گذاشـته 
اسـت مبنـی بـر این که از ایـن امـور نازیبا و پلیـد دور مانده 

است.
آیـا شـهید چیـزی بـاارزش تر از جانـش دارد؟ همـان جانی 

کـه آن را در راه خالـق خویـش فـدا نموده اسـت؟
نفیـس تریـن چیزی که انسـان در اختیار دارد جانش اسـت. 
گرچـه حقیقـت ایـن اسـت کـه جـان نیـز متعلـق بـه خـود 
انسـان نیسـت ولـی همیـن که شـهید با دسـتانش خـود را به 
کام مـرگ مـی انـدازد،  مردمـان گمـان می کننـد که جان 
در اختیـارش اسـت و بـه همین منظور انسـان هـا تمام تالش 
خـود را بـه کار مـی بندنـد تـا جلـوی بیـرون شـدِن جـان و 

روح خـود را بگیرنـد.
امـا شـهید چنیـن گمـان خـام و باطلـی نـدارد، شـهید مـی 
دانـد کـه جـان در ملکیـت او نیسـت بلکـه مالـک جـان، 

نویسنده : سعداهلل بلوتشی
ترجمه : ذبیح اهلل بلوچ
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آفریننـده ی آن اسـت، ذات واالیـی کـه اگـر بخواهد جان 
را تـا مدتـی نگـه مـی دارد و اگـر مشـیت و اراده اش تقاضا 
کنـد جـان را مـی سـتاند. مسـئولیت ما این اسـت کـه هرچه 
زودتـر جـان را بـه صاحبـش تحویـل دهیـم؛ چـون امانتـی 
در دسـت ماسـت و هـرگاه آن را طلـب نمـود بایـد عرضـه 
اش کنیـم، اگـر خواسـت آن را مـی پذیـرد و اگـر ارزش 

پذیرفتـن نداشـت آن را بـر مـی گردانـد.
همیـن اسـت مفهـوم مـرگ و شـهادت در نظـر ایـن افـراد 
واال. بـه خاطـر همین درک عمیق شـان از زندگی و مرگ، 
خداونـد متعـال حیـات جاودانـی و زندگانـی سـرمدی بـه 
آنـان مـی بخشـد. ایـن افـراد گرچـه جسدهایشـان از زمیـن 
فانـی کوچیـده اسـت امـا خاطـرات عطر آگین شـان مشـام 
جان را معطر سـاخته و سـخن از مجد و بزرگ مردی شـان 
تـا قیـاِم قیامـت باقـی خواهـد مانـد. ایـن شـهیدان بزرگوار، 
خاطـرات روح افـروزی بعـد از خـود بـر جای مـی گذارند 
کـه ضعیفـان را قـوی مـی کننـد، بزدالن را شـجاع و انسـان 
هـای نیمـه جـان را جانـی تـازه مـی بخشـند. اهلل متعـال در 
عـوض حـرص شـان بـه شـهادت، آن هـا را بـه سـیادت می 
رسـاند و در قبـال حـرص شـان بـه فنـا، بقـا را نصیـب شـان 

گرداند. مـی 
شـهید مولـوی امـان اهلل رحمـه اهلل از همیـن طیـف افـرادی 
بـود، وی تشـنه ی شـهادت بـود. از سـرداران بزرگ اسـالم 
بـود و مـن حیـرت زده ام کـدام جانـب از جوانـب طالیـی 

زندگـی اش را بـه رشـته تحریـر درآورم.
آیـا از فـداکاری، ایثـار و صبـرش بنویسـم یـا از شـخصیت 
واال و دعـوت گـرش؟ آیـا از نگهبانـی اش در دل شـب 
هـای تاریـک بنـگارم یـا از تـالش هـای شـبانه روزی اش 
بـرای خدمـت بـه مجاهدیـن؟ آیـا از اخـالص و صداقتـش 
بسـرایم یـا از محبـت و صمیمیـت اش بـا مجاهدیـن و هـم 
سـنگرانش؟ آیـا از مهـارت هـای نظامـی و تجـارب جنگی 

اش بگویـم یـا از شـجاعت و دالور مـردی اش؟
تمـام جوانـب فـوق، گوشـه ای از صفـات واالی ایـن مـرد 
دلیـر و مجاهـد نسـتوه اسـت و من قادر نیسـتم تمـام جوانب 
حیاتـش را بـه تصویـر بکشـم . بنابرایـن پیشـاپیش نسـبت به 
قصـور و کوتاهـی ام اعتـراف مـی نمایـم. امـا بـه مصـداق 
شـعِر: آب دریـا را اگـر نتـوان کشـید/ هـم بـه قدر تشـنگی 

چشـید باید 
بـرای  را  ایشـان  نشـیب  و  پرفـراز  زندگانـی  از  ای  شـمه   

دارم. مـی  بیـان  گرامـی  خواننـدگان 

تحصیالت علوم دینی
وارد  دینـی  علـوم  فراگیـری  بـرای  ایـران  دارالهجـرۀ  در 
مدرسـه شـد، سـپس برای تکمیل مدارج علمی به پاکسـتان 

سـفر نمـود و در آن جـا بـرگ تـازه ای در زندگـی ایشـان 
رقـم خـورد؛ چـون بـه وسـیله ی مجاهدینی که در مدرسـه 
همـراه او درس مـی خواندنـد بـا میادیـن جهاد آشـنا شـد و 
توانسـت در زمـان داکتـر نجیـب، علیـه شـوروی بـه جهـاد 

بپردازد.
در حیـن تحصیـل در مدرسـه، سـایر طـالب را بـه شـرکت 
دعـوت  سـبب  بـه  و  نمـود  مـی  تشـویق  میـدان جهـاد  در 
راه  ایـن  در  شـرکت  بـه  مشـرف  زیـادی  افـراد  مبارکـش 
تـا  داد  ادامـه  بـه تحصیـالت خویـش  خجسـته گردیدنـد. 
ایـن کـه بـه توفیـق خداونـد توانسـت فـارغ التحصیل شـده 
و دسـتار فضیلـت بـر سـر نهـد، آنـگاه بـه خانـه برگشـت و 
ازدواج نمـود. خداونـد متعـال بـه ایشـان سـه دختـر و یـک 

پسـر عنایـت فرمـود.
بعـد از اشـغال کشـور عزیزمـان توسـط نیروهـای ناتـو بـه 
سـرکردگی آمریـکای جنایت کار،  شـهید مولـوی امان اهلل 
بـرای دفـاع از سـرزمین اسـالمی بـه پـا خاسـت و بـه شـمال 
کشـور رفـت، در آنجـا فرماندهـی گروهـی از مجاهدین به 
عهـده ی ایشـان محـول شـد. منطقـه ای که وی بـا همراهان 
خویـش در آنجـا سـنگر گرفتـه بود توسـط دشـمن بمباران 

 . شد
مـی  اهلل(  امـان  مولـوی  شـهید  همراهـان  از  )یکـی  مقـداد 
گویـد: »قسـم بـه خـدا، مولـوی امـان اهلل همانند شـیر غرنده 
ای بـود و هیـچ گاه از مـرگ نمـی هراسـید. هنگامـی کـه 
بمباران شـروع شـد هیچگونه پروایی نداشـت، بلکه پیوسـته 
در تـالش بـود تا محـل امنی بـرای اختفای مجاهدیـن بیابد. 
بـه مکانـی رفتیـم و شـهید برای ما آتشـی روشـن کرد چون 
سـردی شـدید و اسـتخوان سـوز بود. هنگامی که مجاهدین 
عقـب نشـینی نمـوده و مزدوران پیشـروی می کردنـد ما نیز 
عقـب نشـینی کردیـم و مجبـور شـدیم شـب و روز پیـاده 
روی کنیـم تـا ایـن که از فرط خسـتگی نای رفتن نداشـتیم. 
در میـان راه گمـان کردیـم بـه مرکـز مجاهدین رسـیده ایم 
در همیـن خیـال بودیـم کـه ناگهان سـیلی از تیرها بر سـر ما 
سـرایز شـد و چنـان شـدید بـود کـه مـا را زمیـن گیـر کرد، 
طـوری کـه نمـی توانسـتیم سـر خودیـش را بلنـد کنیـم. در 
همیـن حـال بـر زمیـن افتـاده بودیـم که شـهید مولـوی امان 
اهلل را مشـاهده کـردم کـه با قامتی اسـتوار، سـر را بلند کرده 
و دشـمن را زیـر رگبـار گرفتـه اسـت، مـا نیز با مشـاهده ی 
شـجاعت ایشـان جانـی تـازه یافتیم. ایشـان به ما دسـتور داد 
کـه عقـب نشـینی کنیم و بـه ناچار تعـدادی از دوسـتان مان 

را کـه شـهید شـده بودند رهـا کردیم.
بعـد از عقـب نشـینی مسـافت زیـادی را طـی کردیـم تا این 
تقدیـر الهـی غالـب آمـد و بـه دسـت دشـمن اسـیر شـدیم. 
و  دزدیـده  را  مـان  امـوال  و  گرفتنـد  را  مـا  هـای  سـالح 
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خودمـان را بـه زنـدان انداختند. زندانی وسـیع که به شـکل 
قلعـه ی بزرگـی بـود.»

بـرادر دیگـری )کـه او هـم از همراهـان مولـوی امـان اهلل 
بـود( مـی گویـد: مدتـی را در زندان سـپری کردیم، شـهید 
از  فـرار  بـرای  راهـی  تـالِش  اهلل همیشـه در  امـان  مولـوی 
زنـدان بـود. در همیـن اثنـا وبایـی در منطقـه سـرایت کـرد. 
مـردم محـل کـه اطـالع داشـتند در میـان اسـیران، تعـدادی 
از طلبـه هـای مـدارس دینـی وجود دارنـد از اجیـران اجازه 
خواسـتند و بـه زنـدان آمدنـد تا بـرای آن ها قـرآن بخوانیم 
تـا خداونـد شفایشـان دهـد. هنگامـی کـه پیـش مـا آمدنـد 
مـا نیـز قـرآن خوانـده و آن هـا را َدم کردیـم کـه بـه برکت 

قـرآن شـفا یافتند.
مـردم نیـز گـروه گروه با انـواع میوه و شـیرینی جـات پیش 
مـا مـی آمدنـد. ما به آن هـا گفتیم: بـرای ما میـوه نیاورید و 
بـه جـای آن پـول بیاوریـد. هـدف ما از دسـت یابـی به پول 
ایـن بـود کـه شـهید بزرگـوار، راهـی برای فـرار پیـدا کرده 
بـود و بعـد از فـرار مجبـور بودیم موتـری کرایه کنیـم تا ما 

را بـه مقصد برسـاند.
شـهید بزرگـوار در دیـوار سـوراخی درسـت کـرده بـود. 
هـرگاه بـا کلنـگ دیوار را مـی کوبید مـا سـروصدا راه می 
انداختیـم تـا صـدای کلنـگ را نشـنوند. نگهبـان بـا شـنیدن 
صـدای مـا مـی آمد و وقتـی می دید کـه داریم مـی خندیم 

بـر مـی گشـت و متوجه نقشـه مـا نمی شـد.»
خـوِد شـهید بزرگـوار مولـوی امـان اهلل رحمـه اهلل  برایـم 
تعریـف کـرد: »مـن از دوسـتانم خواسـته بـودم هـر کفشـی 
بـا خـود  بیننـد  مـی  الخـالء  بیـت  بـه  رفتـن  در حیـن  کـه 
بیاورنـد و پنهـان کننـد. مـا کفش هـای خود را داخـل اتاق 
مـی گذاشـتیم و هـرگاه نگهبـان بـرای سرکشـی مـی آمـد 
و کفـش هـا را جلـو اتـاق نمـی دیـد داخـل اتـاق سـر مـی 
کشـید و هنگامـی کـه مـا را می دیـد که داخل اتاق هسـتیم 

دوبـاره بـر مـی گشـت. 
ایـن روال ادامـه داشـت تـا ایـن کـه موعـِد فـرار فرا رسـید. 
بـرادران را تقسـیم کـردم و کفش هایی را کـه از این طرف 
و آن طـرف یافتـه بودیـم جلـوی در گذاشـتیم تـا نگهبـان 
فکـر کنـد مـا داخل اتـاق هسـتیم، آنـگاه کفش هـای خود 
را پوشـیدیم و دسـتور دادم: دو دو نفـر خـارج شـوید تـا 
دوبـاره دسـتگیر نشـویم. دیـوار را کامـال سـوراخ کردیم و 
خـارج شـدیم. نگهبـان ها کـه کفش ها را جلـو دِر اتاق می 
دیدنـد گمـان مـی کردنـد کـه ما داخـل اتـاق هسـتیم اما ما 
از منطقـه دور شـدیم و خـدا را شـکر همـه از زنـدان فـرار 

کردیم.»
ایـن گونـه شـد کـه خداونـد متعـال شـیخ بزرگـوار را بـه 
نکتـه ی  زنـدان رهـا سـاخت.  از  همـراه سـایر مجاهدیـن 

جالبـی کـه بایـد ذکـر کنـم این اسـت که: با اسـارت شـیخ 
بزرگـوار بـه دسـت اجیـران، در منطقـه شـایع مـی شـود که 
ایشـان در بمباران شـهید شـده اسـت و به همیـن جهت اهل 
خانـه بـرای ایشـان مجلـس تعزیـه مـی گیرنـد، امـا بعـد از 
گذشـت یـک و نیـم مـاه ایشـان در حالـی کـه زنـده بـوده 

همـه را حیـرت زده مـی کنـد و بـه خانـه بـر مـی گـردد.
بعـد از ایـن کـه از زندان رهایی یافت دسـت بسـته ننشسـت 
بلکـه تمـام تـالش خـود را به خـرج داد تا مجاهـدان مهاجر 
را از مـرز بگذرانـد تا به دسـت اجیران اسـیر نشـوند. گاهی 
بـه ناچـار همسـر خویش را نیز بـا خود بر می داشـت، چون 
احیانـا مجبـور مـی شـد زن هـای مهاجـران را نیـز از یـک 

نقطـه به نقطـه ی دیگری برسـاند.
»شـیخ  کـرد:  تعریـف  برایـم  ایشـان  همسـر  پسـرعموی 
زنـان  تـا  داشـت  مـی  بـر  خـود  بـا  را  همسـرش  بزرگـوار 
مجاهـدان را از یـک مـکان به مـکان دیگری برسـاند. یک 
مرتبـه کـه همسـر ایشـان حاملـه و باردار بـود، با وجـود این 
زنـش را برداشـت و هنگامـی کـه در شـهر دیگـری مسـافر 

بودنـد همسـرش وضـع حمـل مـی کنـد.»
این داسـتان، بیان گر این اسـت که شـیخ بزرگوار، همسـر، 

مـال و فرزندانـش را فدای دین خـدا کرده بود.
در همیـن ایـام کـه مشـغولیت ایشـان حمل و نقـل مجاهدان 
و خانـواده هایشـان بـود فرمانـده ی کبیـر، مولـوی محمـود 
)سـیف اهلل( رحمـه اهلل در پیامـی خطـاب به وی مـی گوید: 

تـو را چـه شـده که مثـل زنـان در خانه نشسـته ای؟
 ایشـان به محض شـنیدن ندای فرمانده ی خویش به سـوی 
میـدان مـی شـتابد و بـا شـجاعت و دلیـری اش صحنـه های 
شـگفت انگیـزی از خدمـت بـه اسـالم و مسـلمین خلـق می 

. کند
هنگامـی کـه ایشـان بـه برابچـه آمـد مـن نیـز آنجـا بـودم. 
امـرای جهـادی، گروهـی از مجاهدیـن را )کـه من و شـیخ 
بزرگـوار از جملـه افـراد ایـن مجموعـه بودیم( به ولسـوالی 
آنجـا  در  مـاه  یـک  فرسـتادند.  نیمـروز  والیـت  خاشـرود 
ماندیـم و در ایـن مـدت در چندین معرکه شـرکت کردیم. 
از جملـه نبردهایـی که داشـتیم نبـرد “پیروزی آشـکار” بود 
کـه داسـتانش را در مجلـه عربـی “الصمـود” نوشـته ام و در 

ایـن جـا خالصـه ای از آن را بـرای شـما نقـل مـی کنـم:
»مدتـی پیـش بـا پیـروزی مجاهدیـن در یکـی از معرکه ها، 
سـرور و شـادی مـان بـه اوج خود رسـید. دشـمن شکسـت 
خـورد، چهـار نفـر کشـته شـد دو نفر را اسـیر کردیـم و دو 
نفـر دیگـر پـا به فرار گذاشـتند. موتر و سـالح هایشـان را به 

غنیمـت گرفتیم.
ایـن نبـرد گویـا در یـک چشـم بـه هـم زدن بـه پایان رسـید 
چـون فقـط پانـزده الـی بیسـت دقیقـه طـول کشـید. بدیـن 
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جهـت شـتاب زیـادی بـرای اختتـام نبـرد داشـتیم کـه ایـن 
پایـگاه بـا مرکـز دشـمن بسـیار نزدیـک بـود. هنگامـی کـه 
حرکـت کردیـم چـرخ هـای موتـر در ریـگ فـرو رفـت. 
مجاهدیـن بـا قـوِت تکبیـر موتـر را بیـرون کردنـد. مولـوی 
)فرمانـده  عبـداهلل  مولـوی  و  مـن  و  بـود  راننـده  اهلل  امـان 
عملیـات( در جلـو نشسـته بودیم. مولوی امـان اهلل تکبیر می 
گفـت و سـایر مجاهدیـن نیـز تکبیر و تهلیل سـر مـی دادند.

در مسـیر بازگشـت، مـن بـه سـوی مولـوی امـان اهلل رحمـه 
اهلل نـگاه کـردم و دیـدم کـه در حیـن رانندگی دسـت ها را 
بـه سـوی آسـمان بلنـد کـرده و مـی گویـد: »پـروردگارا ! با 
چـه زبانـی شـکر تـو را بـه جـای آوریـم کـه چنیـن فضل و 
احسـانی بـر مـا نمـودی؟» هنگامی کـه دعا می کرد اشـک 

هایـش روی گونـه هایـش جـاری بود. 
ایشـان نمونـه ای از فرماندهـان عصـر طالیِی اسـالم بود. در 
میـدان جنگ شمشـیر برنـده ای علیه اجیران و اشـغال گران 
بـود و همانند آتش سـوزانی به سـوی دشـمن پیشـروی می 
کـرد، در عیـن حـال، انسـانی مهربـان، باعطوفـت و دارای 
همـت واالیـی بود. بسـا اوقات ایشـان را مشـاهده می کردم 
کـه بسـیار خسـته و درمانده بـه نظر می آمد چـون تمام روز 
را بـا موتـر سـفر مـی کردیـم ولـی بـا وجـود ایـن، هنگامی 
کـه شـب فـرا مـی رسـید مـی گفـت: اسـم مـرا در ابتـدای 
لیسـت بـرای نگهبانـی بنویسـید. وقتی مـی خوابیدیم ایشـان 
نگهبانـی مـی داد و تـا صبـح کسـی را بیـدار نمـی کـرد. 
هنگامـی کـه صبحـدم از ایشـان مـی پرسـیدیم: چـرا مـا را 
بیـدار نکـرده ای مـی گفـت: از خداوند متعال امیـد دارم که 

گناهـان مرا ببخشـد.
قسـم به خـدا! در میدان جهاد شـخصی را ماننـد او ندیده ام 
که نگهبانی را دوسـت داشـته باشـد. چون پاداش چشمی را 
که در راه اهلل بیدار مانده باشـد، می دانسـت و می خواسـت 

خداونـد او را گلچیـن کند. و همین گونه هم شـد.
قسـم بـه خـدا! از هـر بـرادری در میـدان جهـاد در مـورد 
ایشـان سـؤال مـی کردی بـه تو می گفـت: انسـانی مثل وی 
ندیـده ایـم. بسـیار دوسـتدار و دوسـت داشـتنی بـود. زبـان 
هـا همیشـه در تعریـف و تمجیـد از ایشـان در حرکـت بود؛ 

چـون دارای قلبـی پـاک و صـاف بـود.

شهادت و لحظهء وصل با محبوب حقیقی
شـیخ بزرگـوار پیوسـته در میـدان جهـاد و کارزار بـود تـا 
ایـن کـه موعد شـهادت فرا رسـید همان موعدی که ایشـان 
انتظـارش را می کشـید، آن هـم در ماه فتوحـات و پیروزی 
هـا، مـاه مبارک رمضـان سـال ۱۴۲۹ ه ق در والیت نیمروز 

ولسـوالی چاربرجک.
داشـت(  عملیـات شـرکت  آن  در  )کـه  محمـد  برادرمـان 

تعریـف مـی کـرد: »هنگامـی کـه به دشـمن نزدیک شـدیم 
از شـدت گـرد و خاکـی کـه فضا را فـرا گرفته بـود جلوی 
پـای خـود را نمـی دیدیـم. سـاعت نـه و نیـم صبـح بـود. 
دشـمن هرگـز گمـان نمـی کـرد کـه در ایـن وقـت آن هـا 
را غافـل گیـر مـی کنیـم، همـه در خـواب عمیقی فـرو رفته 

بودنـد؛ چـون شـب را اصـال نمـی خوابیدنـد.
و  بـود  پوسـته  داخـل  اتـاق  پوسـته شـدیم. چندیـن  وارد   
اجیـران در اتاق هـای مختلف خواب بودند. شـیخ بزرگوار 
جلـو بـود و مـا پشـت سـرش. وارد یک اتـاق شـد و همه را 
بـه قتـل رسـاند. سـپس وارد اتـاق دیگری شـد و تمـام افراد 
را بـه هالکـت رسـاند. تـا ایـن که دشـمن بیدار شـد و باران 
تیرهـا بـر مـا باریـدن گرفـت. مـا نمـی دانسـتیم کـه تیـر از 
کـدام جانـب می آیـد. تا این که متوجه شـدیم کـه از یک 
پنجـره بـه سـوی مـا تیراندازی مـی شـود. در اثـر تیراندازِی 
دشـمن، شـیخ بزرگـوار و تعـدادی از مجاهدیـن غـرق در 
خـون شـدند و روح شـان بـه سـوی محبـوب حقیقـی پرواز 
نمـود؛ آن هـم بعـد از ایـن کـه دشـمن را بـه خـاک ذلـت 
نشـاندند و بسـیاری از آن هـا را بـه درک واصـل کردنـد 
تـا مصـداق ایـن حدیـث مبـارک گردنـد: “ال یجتمـع کافر 
وقاتلـه فـی النـار” )کافـر و قاتلـش در جهنـم جمـع نمـی 

شـوند( ]روایـت امام مسـلم.[
جسـد شـیخ بزرگـوار بـه همـراه عـده ای از مجاهدیـن از 
جملـه ابوعمـر کویتـی و ابواسـامه مدنـی در میـدان معرکـه 

ند. ما
مجاهدیـن عـده ای از  مـو سـفیداِن منطقـه را بـرای تحویل 
گرفتـن اجسـاد مـی فرسـتند امـا آن هـا از تحویـل اجسـاد 
انـکار نمـوده و مـی گویند: چگونـه جسدهایشـان را بدهیم 
در حالـی کـه از کشـته های ما یک قبرسـتان درسـت کرده 

ند. ا
اجیـران بـه یـک امـام مسـجد دسـتور می دهنـد تا شـهدا را 
کفـن نموده و در قبرسـتان محل دفن کنند. از قراِر شـنیدن، 
هنگامـی کـه مـی خواهنـد آن هـا را در قبرسـتان محل دفن 
کننـد زمیـن سـخت و سـفت می شـود و نمـی تواننـد قبری 
حفـر کننـد، ناچـار می شـوند تـا در منطقه ای دیگـر در آن 

حوالـی قبـر حفـر نموده و شـهدا را دفـن کنند.»
خداونـد متعـال از ایشـان راضـی و خشـنود  باشـد و ایشـان 
بـا شـهدای صـدر اسـالم حشـر فرمایـد. آمیـن یـا رب  را 

العالمیـن.
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این  بر  که  مجاهدینی  دوستداران  و  مجاهدین  نیستند  کم 
گمان هستند که صبر در میدان جهاد در ماندن و استقامت 
در این میدان مملو از خطرات منحصر است. بدون شک و 
تردید صبر در میدان جهاد شامل استقامت و پشت نکردن به 
این میدان مبارک است،  اما کِل آن نیست. یکی از مصادیق 
علیه دشمن،  و جنگ  میدان جهان  در  و حیاتی صبر  مهم 
صبر بر رجحانات شخصی و بعضاً حماسی و ترجیح دادن 
مفادات و منافع جمعی بر مفادات شخصی است. هر شخص 
دارای خصلت های ذاتی و درونی است که یقینا با خصلت 
های افراد دیگر فرق دارند. برای رسیدن به هدف مشترک 
های  خصلت  بر  گذاشتن  دست  جز  ندارد  وجود  راهی 
عرف  در  که  تصمیم جمع  از  پیروی  و  تبعیت  و  مشترک 

بدان ِخرد جمعی می گویند. 
و  درک  برای  مثالها  بهترین  از  یکی  حدیبیه  صلح  واقعه 
فهم بهتر این مسئله است. در این واقعه پیمانی تاریخی بین 
مسلمانان و مشرکان قریش بسته شد؛ اما بعضی از بندها و 
بود.  به ظاهر برخالف عزت و قدرت مسلمانان  موارد آن 
“نبی”  و  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم   با  مشرکین  نماینده  حتی 
سلم  و  صحبه  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  نبی  شدن  معرفی 
مخالفت کرد؛ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم عقب نشینی 
کردند و حرف دشمن را قبول کردند. در همین حین خون 
علی  سیدنا  و  عمر  سیدنا  همچون  فدا  جان  و  باوفا  یارانی 
رضی اهلل عنهما به جوش آمد و این را برخالف غیرت و 
شجاعت خود دانستند، اما در مقابل تصمیم و عزم رهبر و 
زعیم دانا و توانا و حکیم خودشان سر تسلیم خم کردند و 
تحّمس و غیرت خود را زیر پا لگدمال کرده تسلیم اراده 
نبوی شدند. به برکت همین معاهده و پیمان صلح بود که 
مسلمانان فرصت یافتند تجدید قوا نمایند و برای تبلیغ دین 
مبین اسالم بیشتر تالش کنند. بر هیچ عاقلی پوشیده نیست 
که مذاکرات و معاهدات عموما بین طرفهای برابر صورت 
می پذیرد و قریش با این معاهده ناچار به رسمیت شناختن 
ریاست اسالمی شد. بعدا که مسلمانان بیشتر تقویت شدند، 
خداوند به برکت اخالص و مجاهدت های آنها زمین را بر 
مشرکان بیشتر تنگ کرد و نهایتا سرزمین مقدس حجاز را 

از لوث شرک وکفر پاک فرمود. این پیمان صلح در حالی 
یهود  قبایل  و  پرستان  بت  ائتالف  آن  از  قبل  که  شد  بسته 
عزم خود را برای ریشه کنی مسلمانان جزم کرده بود، اما 
در غزوه احزاب خداوند همه آنها را رسوا کرد. جماعتی 
را که قصد نابودی کاملش را داشتند، به رسمیت شناختند 
به  اعتراف  بر ده سال توقف جنگ بستند؛ یعنی  و معاهده 

ضعف کرده و بر قوت اسالم صحه گذاشتند.
معاصر  تاریخ  وقایع  بین  شود  می  دیده  شباهت  چقدر 
ده  اسالم!  اتفاقات صدر  و  و زخم خورده  عزیز  افغانستان 
ها قدرت بزرگ جهانی و ائتالف های نظامی و عسکری 
اشغال  را  غیور  مردان  سرزمین  خود  حشم  و  خدم  تمام  با 
با  سابق  جهادی  رهبران  و  سیاسیون  کالن  بخش  کردند. 
اما  کردند.  همراهی  را  اشغالگران  نظرات  اختالف  وجود 
افغانستان  غیور  مردم  و  آمد  غالب  ملت  اراده  نهایت  در 
زیر بیرق امارت اسالمی حرف خود را به کرسی نشاندند 
را  مجاهدینی  ماست.  همه  خواسته  اشغالگران  خروج  که 
که دیروز یک به یک ربوده و با تحقیر روانه زندان های 
وحشتناک خود می کردند، امروز ناچار به مذاکره با همان 
مجاهدین هستند تا راه فراری از باتالق افغانستان برای خود 

پیدا نمایند.
در این هنگامه بسیار مهم و حیاتی الزم و ضروری است که 
اجازه  باالخص مجاهدین جان برکف  افغان و  آحاد ملت 
غلط  فایده  کسی  پاکشان  و  مقدس  احساسات  از  ندهند 
با نگاه های سطحی و عوام فریبانه درمیان صفوف  ببرد و 
مستحکم مجاهدین شکاف ایجاد نماید. صبر و قابو کردن 
احساسات و گردن نهادن به تصمیم جمعی و اطاعت از امیر 
که  اکنون  بپوشانند.  عمل  جامه  را  از صبر  دیگر  مصداقی 
مجاهدین بار دیگر موفق به شکست دادن قدرتی دیگر در 
سرزمین استوارمردان شده اند و برگی زرین بر تاریخ این 
کشور عزیز افزوده اند، نیاز به اتحاد و همدلی و یکجهتی 
بیشتر و  امتیازات  با کسب  بتوانند  تا مجاهدین  است  بیشتر 
ان  شاءاهلل  بازگردند.  از نشست های صلح  کمترین ضعف 

العزیز

مصادیق صبر در میدان جهاد
حکمت اهلل حکمت
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امروز صبح خبری در خروجی رسانه ها قرار گرفت مبنی 
بر آنکه گروهی از طالبان بر یک قطعه خاص عساکر رژیم 
میدان  والیت  )مرکز  شار  میدان  امنیه  قمندانی  در  کابل 
وردک( حمله ور شده و جنگ میان طالبان و عساکر رژیم 
کابل به شدت جریان دارد؛ دیری نگذشت که محترم ذبیح 
یک  طی  مسئولیت  قبول  با  طالبان  سخنگوی  مجاهد  اهلل 
قطعۀ  یک  بر  خود  استشهادی  مجاهدین  حملۀ  از  اعالمیه 
خاص نظامیان رژیم در »میدان شهر« خبر داد و از جزئیات 
مجاهد  خبر  تکمیلی  در  بعدها  گفت؛  وارده  تلفات  و 
و  کشته   ۱۹۰ به  حمله  این  در  رژیم  تلفات  تعداد  صاحب 

زخمی ارتقاء یافت. 
با آنکه این روزها رسانه های دنیا متوجه تحوالت سیاسی و 
نظامی افغانستان و مخصوصا تحرکات فوق العاده پیشرفتۀ 
مهم  خبرگزاریهای  است  مختلف  های  عرصه  در  طالبان 
جهان از جمله »رویترز« به نقل از مقاماتی در وزارت دفاع 
به شرط عدم افشای نام شان از کشته شدن ۱۲۶ تن عسکر و 
تعداد بسیاری زخمی خبر داد که عینا خبر طالبان را تصدیق 
کرده و اطمینان داد، این در حالیست که دیروز نیز طالبان 
و  عسکر  ها  ده  خود  استشهادی  حملۀ  یک  طی  لوگر  در 
پولیس را کشته و زخمی ساختند؛ و چندی پیش در فاریاب 
و همینطور در کابل )پایتخت( حمالت عمده و برجستۀ را 
بازتاب آن  انجام رساندند که  به  موفقیت  با  و  سازماندهی 

خبرها در سطح افغانستان، منطقه و جهان کم نظیر بود. 
شود  می  انجام  حالی  در  طالبان  نظامی  های  پیشرفت  این 
که تقریبا یک ماه پیش در چنین روزهایی اسداهلل خالد و 
امراهلل صالح )به اصطالح( به حیث سرپرستان وزارت های 
دفاع و داخله از طرف اشرفغنی معرفی گردید گرچه این 
به  دیگری  نمایشی  پروسۀ  بخاطر  اشرفغنی  تغییرات جدید 
از  تر  های کالن  آنهم حرف  با  ولکن  بود؛  انتخابات  اسم 
توان که اسداهلل خالد در روز معرفی خود بر زبان آورد و 
ادعای باالتر از کفایتی که امراهلل صالح در مورد طالبان و 
)به اصطالح( امنیت کشور گفت چیزی کامال در حد یک 
بلوف یا الف سیاسی بود؛ چونکه اوال این دو نفر قبال در 
نام نهاد امنیت ملی امتحان خود را پس داده بودند و  نهاد 

اعتراف به ناکامی نموده و تا سرحد سرنگونی فیزیکی پیش 
رفته بودند؛ و ثانیا بر چنان مبارزانی اعالن جنگ و تجدید 
قوای و روحیه نمودند که ابر قدرت های دنیا در برابر عزم 
آهنین و ارادۀ فوالدین شان کم آوردند خالد و صالح کدام  

باز تغییر را می توانستند بیاورند؟!
در آن روزها که سخنان )به اصطالح( تند و تیز اسداهلل خالد 
سرپرست جدید وزارت داخله نشانۀ عزم جدی او در برابر 
با شّد و مّد فراوان این  طالبان تلقی شد و بعضی رسانه ها 
جمله اش را »سر وهو سنګر به نیسو« )سر می زنیم سنگر 
می گیریم( بدرقه نمودند طالبان اما با سکوت خود خبر از 
تیر  تاریخ  پیشه های  این جنایت  برابر  در  واقعی دگر  نبرد 
به جای آنکه مثل خالد شعار خالی بدهند  شده می داد و 
روزی رسید که عمال جملۀ اسداهلل خالد را کامال برعکس  
مصداق بخشیدند؛ زیرا طالبان با عزم قوی و انگیزۀ شکست 
ناپذیر در نبردهای سخت و نفسگیر مثل فاریاب، جوزجان، 
لوگر، میدان وردک و ... چنان فشار آوردند که  سر عساکر 
رژیم هم رفت و سنگرشان هم، و چنان آنها را با خفت و 
ذلت مواجه ساختند که اگر آنها به اندازۀ سرسوزنی شرم و 
حیا داشته باشند باید از خجالت آب شده و زیر زمین بروند؛ 
را  حیاء  و  را خورده  شرم  سفیدان  آن چشم  متاسفانه  ولی 
استفراغ نموده اند و با آنکه بارها چنین و حتی بدتر خوار و 
ذلیل گشته باز هم پند نگرفته و بر حماقت خود اصرار می 

ورزند.
بخاطر  طالبان  خیز  حماسه  قهرمانان  به  دارد  جا  پایان  در 
پیروزیهای پیاپی در کابل، فاریاب، لوگر و وردک شاباس 
و آفرین گفته و بر روح پاک شهدای قهرمانان استشهادی 
که مخصوصا در این روزها کارنامه های پرافتخار و تاریخی 
خلق کرده و قلوب بسیاری از بی نوایان را شاد و خرسند 
کردند از صمیم دل درود و رحمت فرستاده و از اهلل رب 
العزت علو درجات در جنت الفردوس را برای شان مسئلت 
نموده و بر عزیزان و بازماندگان بزرگوارشان صبر جمیل و 

اجر جزیل طلب کنیم.
به امید شکست و ذلت های هر بیشتر به اشغالگران و ایادی 

اجیر آنها.

  ابو صهیب حقانی سر رفت سنگر هم رفت ...!  
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روزهــای عیــد ســعید اضحــی را بــا تعــدادی از دوســتان و 
ــی  ــتان م ــور باس ــت غ ــاب والی ــوالی مرغ ــزان در ولس عزی
گذراندیــم، فضــای زیبــای منطقــه، آب و هوای خوشــگوار 
و صفایــی دریــای مرغــاب تــوام بــا آمــدن عیــد اضحــی بــه 
خوشــی هــای مــا مــی افــزود و بــرای مــان حوصلــه مــی داد 
تــا خســتگی را در ســفر نشــناخته و بــا همــت هــر چــه باالتــر 

بــرای حصــول مقصــود گام بگذاریــم.
دو روز ازعیــد اضحــی گذشــته بــود و مــا به خاطــر خواندن 
پیــام هــای دوســتان بــه خانــۀ یکــی از دوســتان رفتیــم کــه 
وی در خانــه اش انترنــت فعــال کــرده بــود، موبایــل هــای 
خویــش را بــاز نمودیــم و بــه خاطــر وصــل شــدن بــه 
انترنــت انتظــار کشــیدیم، انترنــت وصــل شــد امــا مــا کمــا 
ــت  ــا انترن ــرا آنج ــم، زی ــا بودی ــه ه ــدن نام ــر آم کان منتظ
خیلــی ضعیــف بــود، و اگــر چندیــن موبایل همزمــان وصل 
ــه  ــد. ب ــه صفــر میرســید و از کار مــی مان میشــد ســرعتش ب
هرصــورت مــا چشــم بــه شیشــۀ موبایــل دوختــه بودیــم  و 
پیــام هــا یکــی پــی دیگــر بــا تاخیــر آمدنــد، در ضمــن پیــام 
خبــر وفــات مولــوی جــالل الدیــن حقانــی رحمــه اهلل هــم 
آمــد. شــنیدن خبــر وفــات مولــوی حقانــی بــزرگ رحمــه 
اهلل بــرای مــان از یکســو تــکان دهنــده بــود و مــا را غمگیــن 

و حزیــن ســاخت و از ســوی دیگــر مــا داشــتیم، بــا اینکــه 
جنــاب حقانــی صاحــب بــا صبــر و مصابــره و مرابطــه 
باآلخــره در صــف جهــاد و در ســنگر مبــارزه علیــه صلیبــی 
هــا روح خــود را بــه رب العــزت تســلیم نمــوده بــود، اظهــار 
خوشــحالی و خورســندی مــی کردیــم، چــون ثبــات رهبــر 
و اســتقامتش بــر مســیر مقصــود بــر افــراد روحیــه میدهــد و 

در آنهــا روح تــازۀ بــرای ادامــه مســیر مــی دمــد.
ــی صاحــب را کــه در ســنگر  ــات حقان ــر وف ــا خب  آری! م
ــنیدیم و از اهلل  ــادی ش ــفر جه ــد، در س ــات یافتن ــاد وف جه
عزوجــل میخواهیــم کــه مــا و بقیــه مجاهدیــن و خصوصــا 
ــا  ــا ب ــد ت ــب فرمای ــتقامت نصی ــر و اس ــاد را صب ــران جه امی
ــی  ــی مالق ــا در حال ــمان ه ــا رب آس ــیر ب ــه دادن مس ادام
شــویم کــه لبــاس هــای مــان بــا گــرد و غبــار ســنگر وجهــاد 

ــود باشــد! ــار آل ــود و غب گردآل
خامــه ام یــاری نمــی کنــد تــا در بــارۀ عالــم عامــل و 
ســنگرداِر پارســایی کــه ســالهای درازی از عمــر خویــش 
ــالمی  ــات اس ــی، مقدس ــای دین ــاع از ارزش ه را در راه دف
و ســرزمین مســلمانان گذارنــد، چیــزی بنویســم، چــون 
ــا  ــد ت ــی بای ــد م ــتان توانمن ــم بدس ــون او را قل ــان چ قهرمان
ــورت  ــر ص ــه ه ــد. ب ــزی بنگارن ــان چی ــال ش ــرح ح در ش

نویسنده: فاروق غوری

از حقانی صاحب   باید آموخت   !
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فــراق حقانــی صاحــب دلهــای هــزاران مــرد و زن مســلمان 
را دردمنــد ســاخت و راقــم ایــن ســطوررا نیــز ازیــن بهــره 
ای رســیده اســت، بنــاء قلــم بــر داشــتم تــا چیــزی در بــارۀ 
وی بنویســیم تــا توانســته باشــم یــاد مولنــای بــزرگ را در 
ــش  ــده خوی ــر دل داغدی ــی ب ــته و مرهم ــازه داش ــان ت اذه
ــا  ــاالی م ــر ب ــران ب ــه رهب ــی ک ــوق قلم ــته و از حق گذاش

ــم.  ــرده باش ــی آن را ادا ک ــد اندک دارن
بســیار انــد کســانیکه تمــام تــالش و ســعی شــان بــه خاطــر 
ــا  ــی ارزش دنی ــز و ب ــا چی ــال ن ــال و من ــه م ــن ب ــت یافت دس
ــغ  ــالش دری ــعی و ت ــه س ــچ گون ــن راه از هی ــت و دری اس
نمــی ورزنــد و چــه بســا پــاره ای ازینهــا کــه ســالهای 
درازی دســت بلنــد نمــوده و دعــا کــرده انــد کــه: یــا الهــی 
بــرای مــا علــم، هنــر، فهــم و درایــت و ثــروت نصیــب کــن 
ــا  ــم و گوی ــت کنی ــت خدم ــن و آئین ــه دی ــط آن ب ــا توس ت
ــد:  ــی فرمای ــه م ــد ک ــل ان ــول اهلل عزوج ــن ق ــداق ای مص
ــنَّ  قَ دَّ ــِه لَنَصَّ ــن فَْضلِ ــا مِ َ ــْن آتَان ِ َ لَئ ــَد اهللَّ ــْن َعاَه ــم مَّ “َومِنُْه
الِِحیــَن”. }بعضــی از آنهــا بــا خــدا )عهــد  َولَنَُکونـَـنَّ مـِـَن الصَّ
و( پیمــان بســتند کــه: اگــر )خداونــد( از فضــل خــود 
ــم  ــه )وزکات( خواهی ــاً صدق ــد, قطع ــا ده ــه م ــی( ب )نصیب
داد, واز نیکــوکاران خواهیــم بــود.{ ولــی زمانیکــه فضــل 
و کــرم اهلل متعــال شــامل حــال آنهــا شــد و بــاران رحمــت 
ــف  ــای مختل ــت ه ــد و از نعم ــان باری ــاالی ش ــر ب ــی ب اله
منجملــه نعمــت علــم و فهــم و قلــم بهــره منــد شــدند، جامــه 
ــوت  ــوان و ق ــام ت ــا تم ــد و ب ــوض مینماین ــیر ع ــدل و مس ب
خــود علیــه اســالم و مســلمین مبــارزه میکننــد و ایــن قــول 
ــد:”  ــی فرمای ــه م ــد ک ــدق میکن ــا ص ــل در آنه اهلل عزوج
ْعِرُضــوَن  ُهــم مُّ ــوا وَّ ــِه َوَتَولَّ ــوا بِ ــِه َبِخُل ــن َفْضِل ــمَّ آَتاُهــم مِّ َفَل
“}پــس چــون )خداونــد( از فضــل خــود بــه آنهــا )نصیبــی( 
بخشــید, بــه آن بخــل ورزیدنــد, واعــراض کنــان روی 

ــد.({. ــی کردن ــر پیچ ــد )وس گرداندن
ــی  ــق بندگ ــه ح ــای ک ــان ه ــتند انس ــر هس ــرف دیگ  در ط
ــای  ــان ه ــق آرم ــتای تحق ــد و در راس ــای آورده ان ــه ج ب
ــد گام  ــده ان ــق ش ــر آن خل ــه خاط ــه ب ــی ک ــاک و مقدس پ
مــی بردارنــد و بــا عهــد و پیمــان کــه بــا رب خویــش بســته 
انــد تــا آخــر عمــر وفــادار مانــده انــد، نــه طــول راه آنهــا را 
خســته ســاخته، نــه کثــرت دشــمن آنهــا را وارخطــا نمــوده، 
نــه درخشــش دنیــا آنهــا را فریفتــه ســاخته، نــه لــذت 
چوکــی و قــدرت بــاالی شــان تاثیــر گذاشــته و از مالمــت 
هیــچ مالمــت گــری هــراس ندارنــد و ایــن قــول اهلل تعالــی 
ــوَن  ــَم امْلُْؤِمنُ ــد کــه مــی فرماید:”إِنَّ در آنهــا صــدق مــی کن

ْم  ِذيــَن آَمنـُـوا بـِـاللَِّ َوَرُســولِِه ُثــمَّ َلْ َيْرَتاُبــوا َوَجاَهــُدوا بَِأْمَواِلِ الَّ
ــان  اِدُقوَن”.}مؤمن ــُم الصَّ ــَك ُه ِئ َوَأنُفِســِهْم ِف َســبِيِل اللَِّ  ُأوَلٰ
)حقیقــی( تنهــا کســانی انــد کــه بــه خــدا و پیامبــرش ایمــان 
آورده انــد, ســپس )در ایــن بــاره( شــک )وتردیــد( نکــرده 
انــد, وبــا امــوال خــود وجــان هــای خــود در راه خــدا جهــاد 
کــرده انــد, ایناننــد کــه راســتگویانند.{آری! اینــان صادقین 
هســتند و مشــکالتی را در امتــداد مســیر حــق بــاالی آنهــا 
مــی آیــد جرعــه جرعــه مــی نوشــند و بــه راه خویــش ادامــه 

میدهنــد. اهلل عزوجــل مــا را از جملــه آنهــا بگردانــد!.
مولــوی جــالل الدیــن حقانــی رحمــه اهلل مــرد دلیــر و 
شــجاع بــود، او فرمانــدۀ توانمنــد بــود و ماننــد بقیــه فرمانــده 
نماهــا و رهبرنماهــا جایــش عقــب جبهــه و ظهــورش هــم 
از طریــق کمــره هــای دشــمنان نبــود، بلکــه او بــا تأســی از 
ــا  ــه تــن نمــوده و ب ــه وســلم زره ب رســول اهلل صلــی اهلل علی
افــراد خــود در خــط اول جبهــه مــی رفــت و بــا دشــمن رو 
در رو مــی جنگیــد و ظهــور و وجــود خویــش را همیشــه بــا 
لبــاس هــای گــرد آلــود کــه بــا گــرد و غبــار ســنگر آلــوده 

بودنــد بــه اثبــات میرســاند.
او نــه تنهــا کــه یــک مجاهــد غیــور و شــجاع بــود بلکه یک 
دعوتگــر مخلــص و دلســوز هــم بــود و همیــن شــجاعت و 
ــر  ــش را ب ــر کلمات ــار تاثی ــداکاری اش ب ــردی و ف ــر م دلی
ــه  ــده ک ــات گوین ــرا کلم ــود. زی ــاخته ب ــتر س ــامعین بیش س
ــردن آن  ــا از عملک ــد و ی ــل نمیکن ــی عم ــر آن هیچگاه ب
ــنونده  ــر ش ــد ب ــینی میکن ــب نش ــی عق ــای واه ــه ه ــه بهان ب
تاثیــر انــدک دارد و هــرگاه کلمــات بــا صــدای چکاچــک 
ــدادگان راه اهلل  ــوِن دل ــرات خ ــا قط ــزج و ب ــا م ــیر ه شمش
ــد؛  ــی باش ــاد م ــی زی ــرش خیل ــوند تاثی ــته ش ــل نوش عزوج
ــا  ــخنان م ــد:” س ــه اهلل میفرمای ــب رحم ــید قط ــه س چنانچ

خرب وفات حقانی صاحب را که در سنگر 
جهاد وفات یافتند، در سفر جهادی شنیدیم 
و از اهلل عزوجل میخواهیم که ما و بقیه 
صرب  را  جهاد  امیران  خصوصا  و  جماهدین 
دادن  ادامه  با  تا  فرماید  نصیب  استقامت  و 
مسیر با رب آمسان ها در حالی مالقی شویم 
که لباس های مان با گرد و غبار سنگر 

وجهاد گردآلود و غبار آلود باشد.
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ماننــد عروســک هــای بــی روح مــی باشــند کــه حرکتــی 
در آنهــا نیســت، ولــی زمانیکــه مــا بــرای شــان جــان دهیــم، 
ــی  ــدگان زندگــی م ــان زن ــی شــوند و در می ــده م ــا زن آنه
ــه شــده اســت. ــن چیزیســت کــه بارهــا تجرب ــد.” و ای کنن

یکــی از صفــات برازنــدۀ مولــوی حقانــی صاحــب رحمــه 
ــا، زد و  ــمکش ه ــات، کش ــه او در اختالف ــود ک ــن ب اهلل ای
بنــد هــا و اختالســات پولــی اصحــاب پشــاور خــود را 
ــد  ــت رون ــش تقوی ــعی و تالش ــام س ــاخت و تم ــل نس دخی
ــد او  ــر چن ــود. اگ ــن ب ــف مجاهدی ــاد ص ــادی و اتح جه
دریــن کار )متحــد ســاختن احــزاب( موفــق نشــد و احــزاب 
جهــادی هیچگاهــی حاضــر نشــدند تــا از قیــادت هــا متعــدد 
بــه قیــادت واحــد در آینــد ولــی حقانــی صاحــب تــالش و 
ــه ســعی خویــش ادامــه  ســعی اش را متوقــف نســاخت و ب
داد و حتــی در دوران حکومــت برهــان الدیــن ربانــی هــم 
ــق  ــی و تطبی ــگ داخل ــم جن ــر خت ــه خاط ــای ب ــش ه کوش
ــه گــوش  شــریعت نمــود ولکــن همــه تــالش هایــش ره ب
عاشــقان قــدرت و چوکــی نبــرد و صدایــش در میــان 
ــی  ــود خواه ــی و خ ــزون طلب ــی، اف ــدرت خواه ــه ق همهم
ــزان  ــد – ان شــاء اهلل- کــه در می ــد گشــت، اگرچن ــا پدی ن

حســنات شــان نوشــته خواهــد شــد.
در شــرایطی کــه رهبــران جهــاد امثــال گلــب الدیــن، 
ــود در  ــرم خ ــر گ ــت اهلل و ... در دفات ــن، صبغ ــان الدی بره
پشــاور نشســته بودنــد و بیشــترین وقــت ومــال شــان صــرف 
ــوب ســاختن یکدیگــر میشــد و ســرگرم جمــع آوری  مغل
ــه احــزاب خــود بودنــد، حقانــی  افــراد وامــوال و اســلحه ب
صاحــب ســنگرهای جهــاد را گــرم میداشــت و ازیــن فتنــه 

ــی کــرد. ــا خــود را دور م ه
ــات  ــه الهام ــه الهامــات آی اس آی و ســیاف ب ــار ب حکمتی
ــزوی  ــرکوب و من ــل، س ــی قت ــعود در پ ــیس آل س جواس
ــان  ــی از قومندان ــد و بعض ــان بودن ــض قومندان ــاختن بع س
ــن  ــار و مماثلی مشــهور کــه از فرمــان گلــب الدیــن حکمتی
ــا وفــق پــالن هــای شــان عمــل  ــد و ی مجرمــش ســر میزدن
ــن  ــب الدی ــدند و گل ــانده ش ــهادت رس ــه ش ــد ب نمیکردن
ــان  ــود و چن ــیده ب ــان درخش ــتا چن ــن راس ــار دری حکمتی
تجربــه حاصــل کــرده بــود کــه حتــی بــاری گفتــه بــود مــن 
عبــداهلل عــزام – رحمــه اهلل - را بــه خاطــر اینکــه کار )بــازار 
جمــع آوری پــول( مــا را خــراب کــرده اســت بــه قتــل مــی 
رســانم. و جــرم عبــداهلل عــزام رحمــه اهلل ایــن بــود کــه او بــه 
مشــورۀ بعــض دوســتان عــرب و عجــم مکتــب الخدمــات 
را تاســیس کردنــد تــا بتواننــد ازیــن طریــق از ضیــاع پــول 

هــای کمــک شــده از کشــورهای عربــی جلوگیــری کننــد 
ــه مجاهدیــن ســنگر برســانند. ــرا ب و آن

در  حینیکــه  را  خویــش  صداقــت  صاحــب  حقانــی 
خطرناکتریــن عملیــات هــا بــر ضــد کمونســتان و مــزدوران 
مرتــد شــان اشــتراک نمــود ثابــت کــرد و از هیــچ مالمــت 
گــری نترســید. اخــالص و للهیــت خویــش را وقتــی کــه از 
پــول جهــاد تجــارت نکــرد، خانــه هــای مجلــل خریــداری 
ننمــود، فرزندانــش را بــه اروپــا و امریــکا نفرســتاد و هیــچ 
امتیــاز نــه از دولــت ربانــی ونــه از امــارت اســالمی طالبــان 

ــت کــرد. نخواســت، ثاب
ــرن  ــه ق ــت و اخــالص ب ــی الگــوی صداق ــه راســتی حقان ب
هــای پســین و جوانــان آینــدۀ اســالم و مســلمانان مــی باشــد 
ــه  ــد ک ــان ان ــان و درویش ــق پوش ــن دل ــک چنی ــدون ش و ب
ــل  ــی کاخ مجل ــود خواه ــم و خ ــه آز و طع ــی از هم خال
عــزت و بزرگــی و مردانگــی را آبــاد مــی ســازند و نتیجــه 
تــالش هــای شــان بازگشــت عــزت و شــوکت به مســلمانان 
مــی باشــد و بایســت از چنیــن کســانی آموخــت، از تجربــه 

هــای شــان اســتفاده کــرد و آنــرا بــه دیگــران رســانید.
هــای  کــوه  بلنــدای  بــه  همــت  بــا  صاحــب  حقانــی 
هندوکــش ایســتاده شــد و بــا عزیمــت آهنیــن علیــه روس 
ــود و  ــارزه نم ــاد و مب ــغالگر جه ــای اش ــکای ه ــا و امری ه

ابــوذر وار در غربــت در گذشــت.
 رحمه اهلل رحمة واسعة

حقانی  الدین  جالل  مولوی 
رحمه اهلل مرد دلیر و شجاع بود، 
او فرماندۀ توانمند بود و مانند 
بقیه فرمانده نماها و رهبرنماها 
ظهورش  و  جبهه  عقب  جایش 
هم از طریق کمره های دشمنان 
نبود، بلکه او با تأسی از رسول 
اهلل صلی اهلل علیه وسلم زره به 
تن نموده و با افراد خود در خط 

اول جبهه می رفت.
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 ۳ کلمات ارتداد!
االستفتاء رقم ....

محتـرم مفتـی صاحـب یک شـخص بـرای شـخصی دیگر 
گفـت: کـه بیائید نمـاز بخوانیم شـخصی دیگر جـواب داد 

بسـیار نمـاز خواندم امـا فایده نکـرد )نعـوذ بااهلل(.
و یک روز دیگر از یک شـخص شـنیدم کـه گفت خواندن 

و نخوانـدن نماز هر دو مسـاوی اسـت )نعوذ بااهلل(.
و همیـن قسـم یـک شـخص دیگـر در وقـت عصبانیت به 
فرزنـدش گفـت: کجا رفتـه بـودی؟  فرزندش جـواب داد 
رفتـه بـودم نمـاز بخوانم پدرش بـه نماز دشـنام داد. )نعوذ 

بـااهلل منه(
حـاال سـوال مـن ایـن اسـت کـه ایـن سـه حالـت در بین 
مـردم مـا زیـاد رایج اسـت، اگـر در بـاره برایـم معلومات 

دهیـد کـه در ایـن حالـت ها بـا چنیـن جواب ها مسـلمان 
از ایمـان خـارج میشـود یـا نه؟

)معاویه کلیم(
الجـواب حامـداً و مصلیا و بعد: در این سـه مسـئله همه ی 
فقهـاء و محدثیـن متفـق اند که به شـعائر دینـی، عبادات و 

امور  دیگر دینی اسـتخفاف )تمسـخر( کفر اسـت.
همیـن طـور همـه ی فقهـا بـه ایـن متفق انـد کـه مرتکـب 
ایـن سـه حالـت فـوق )جوابهـای سـه گانـه کـه می دهد( 
از اسـالم خـارج می شـود، یعنـی کـه یک شـخص بگوید 

زیـاد نمـاز خوانـدم ولـی فایـده نکرد.
یا بگوید خواندن و نخواندن نماز  یکسان است.
و یا به نماز دشنام بدهد )نعوذ بااهلل تعالی منها(.

ترتیب: مفتی ابویاسر
ترجمه: حبیب اهلل حیدری

پرسش و پاسخ های شرعی

اشاره: از آنجا که جامعه ما جامعه اسالمی است و همواره پرسش  و پاسخ های شرعی زیاد در 
اجتماع ما متداول است اداره مجله حقیقت بر آن شده که همواره بخشی از سوال و جواب های 

شرعی را از داراالفتای شرعیه و انالین در سایت اسالم االماره را تقدیم خوانندگان عزیز خود کند 
امید است این سلسله نیز مثل سایر سلسله ها مورد پسند و رضایت قرار گیرد.

 )قسمت اول(
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اگـر کسـی  در ایـن سـه صـورت  عمـداً، یـا اسـتهزاًء، و 
یـا از اثـر  جهالـت )بی خبـری(  بگویـد از اسـالم خـارج 
میگـردد نـکاح شـان باطـل می شـود،  و همه اعمـال قبلی 

شـان ضائـع میگردد.
مرتکـب ایـن عمـل بایـد دوبـاره تجدیـد ایمـان و نـکاح 
کنـد، اگـر مراسـم حـج را ادا کـرده باشـد و قدرتـش را 

داشـت دوبـاره حـج را اعـاده کنـد.
فـي الهندیـة ۲۶۸/۲ البـاب التاسـع  فـي احـکام المرتدین 
: اوقـال : نمـاز کـرده وناکـرده یکي اسـت .اوقـال چندان 
نمـاز کـردم مـرا دل بگرفـت  -فهذاکلـه کفر کذافـي خزانة 
المفتیـن- اگـر یکـی گفـت من بسـیار نمـاز خوانـدم هیچ 
حاجـت مـن روا نشـد و آن بـر وجـه اسـتخفاف و طنـز 

گویـد کافـر گـردد الخ
ومثله في الفتاوی الحقانیه۱۲۹/۲

آیا در وضوء مسِح گردن است؟
االستفاء:

 محتـرم مفتـی صاحـب در وضوء مسـح گردن سـند دارد 
یـا نه؟  اگـر دارد حکـم فقهی آن چیسـت؟

)المستفتی مولوی سلیمان(
الجـواب حامـداً و مصلیـا و بعـد: مسـح گـردن در حدیث 
سـند دارد البتـه در بیـن فقهـا اختـالف اسـت، کـه سـنت 

اسـت یا مسـتحب،
ولـی  اسـت،   شـده  ذکـر  قـول  دو  هـر  مـا  مذهـب  در 
قـول اسـتحباب اش راجـح شـمرده میشـود و ایـن قـول 

)اسـتحباب(  شـافعی و حنبلـی هـا هـم اسـت
کتبه: مفتی ابو حامد عفی عنه 

روی أحمـد في مسـنده عـن عبد الصمـد بن عبـد الوارث 
عـن أبیـه عـن لیـث عـن طلحـة عـن أبیه عـن جـده، أنه 
رأی رسـول اهلل صلـی اهلل علیه وسـلم یمسـح رأسـه حتی 
بلـغ القـذال و مـا یلیـه من مقـدم العنق بمـرة. قـال: القذال 

العنق. السـالفة 
وعـن ابـن عمـر أنـه کان إذا توضـأ مسـح عنقـه، ویقـول: 
قـال رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه وسـلم: من توضأ، ومسـح 
عنقـه لم یغـل باألغالق یـوم القیامـة. أخرجه أبـو نعیم في 

أصبهان. تاریـخ 
وفـي الموسـوعة الفقهیـة ۶/۲۳ مسـح الرقبـة فـي الوضوء 
اسـتحباب  الـی  احمـد  عـن  وهوروایـة  الحنفیـة  ذهـب 
مسـح الرقبـة بظهـر یدیـه الالحلقـوم اذلـم یردبذلک سـنة 

عندالوضـوء، وهنـاک قول لـدی الحنفیـة بان مسـح الرقبة 
الخ سـنة 

وفـي ردالمحتـار ۱۲۴/۱ قولـه ومسـح الرقبـة هوالصحیح 
وقیـل انهـا سـنة کمافـي البحـر وغیره.

شـخصی  بـا  را  گذشـته  هـای  رکعـت  اگـر 
منایـم؟ کامـل  دیگـر 

االسـتفاء: محتـرم مفتـی صاحـب سـوال من این اسـت که 
مـن بـه همراهـی یـک رفیقـم  در حالتـی بـه نمـاز عصر 
رسـیدم که سـه رکعـت از ما گذشـته بـود وقتیکـه امام از 
نمـاز فـارغ شـد من و رفیقـم به قیـام بلند شـدیم ولی من 
فرامـوش کـردم کـه مـن بـا امام یـک رکعـت خوانـدم یا 
دو رکعـت، بعـد من بـه رفیقم در نمـاز متوجه ُشـدم وقتی 
رفیقـم سـه رکعت را ادا کرد من هم سـه رکعـت را خواندم 
در ایـن صـورت نمـاز من کامل میشـود یا نه؟ اگـر در این 

بدهید. معلومـات  باره 
)المستفتی احمد(

الجـواب حامـداً و مصلیـا و بعـد: در صـورت مذکـور کـه 
شـما به رفیـق تان توجـه کرده نمـاز را کامـل کردید نماز 

تان درسـت اسـت.
فـي ’’ حاشـیة الطحطـاوی علـی مـرا قـي الفـالح ‘ص / 
۱۸۵ بـاب االمامـة : وان ال یکـون اإلمـام مصلیـا فرضـا 
غیـر فرضـه- وال مسـبوقا لشـبهة اقتدائـه - وفي حاشـیة 
الطحطـاوي : )لشـبهة اقتدائـه( اي حـال تحریمتـه ، وإنمـا 
لذمتـه القراءة لشـبهة اإلنفـراد ، نعم إذا  المسـبوقان مالحظًا 
احدهمـا االخـر لیعلـم عـدد مـا علیـه مـن فعله فـال باس 

. به 
وفـي’’ الفتـاوی الهندیة ‘‘ )۹۲/۱ ، کتاب الصلو(: ولونسـي 
احـد المسـبوقین المتسـاویین کمیة ما علیـه فقضی مالحظا 
لالخـر بـال اقتـداء بـه صـح کذا فـي الخالصـة - کـذا في 

البحـر الرائق -

سوشـل  در  دینـی  مسـائل  وپخـش  نشـر  بـاره  در 
! یـا مید

محترم مفتی صاحب! 
تعـدادی کثیـری از مـردم اسـت کـه به لسـان های پشـتو، 
فارسـی، و اردو از فتـاوا نقـل کـرده در فیسـبوک تویتـر 
واتسـاپ و .... بـه مـردم جواب سـوالش را مـی دهند و یا 
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خود شـان نشـر می کننـد در عین صـورت هـم اینها عالم 
نیسـتند و نـه هـم متخصـص فقهی اسـت، حاال ایـن عمل 
اینهـا از نگاهـی شـریعت جائـز اسـت یـا نـه؟  اینهـا این 

عمـل شـان را عمـل خیـر هم می پنـدارد.
الجواب حامداً و مصلیا و بعد:

 دانشـمندان فقهـی مـا نگاشـته اسـت، کـه در امـور دینی 
خاصتًا در مسـئله فتوا و در نشـر مسـائلی دینی از احتیاط 
شـدید کار گرفتـه شـود، جـدا از آن علمـاء و متخصصین 
)کـه در کمبـود و کیفیـت آن خوب آگاه باشـد و در اموری 
معنـوی آن فهـم کامل داشـته باشـد به همین طـور به طرز 
فتوا دادن فهم داشـته باشـد( هیچ کسـی دیگر حق نشـر و 

پخش مسـائل را ندارد.
ایـن عمـل وی نه تنهـا ثواب نـدارد بلکه در اندکی اشـتباه 

مرتکـب گناهی بزرگی می شـود.
قـال النبـي صلـی اهلل علیـه وسـلم : اجرئکـم علـی الفتیـا 
بـاب  الدارمـي  سـنن  .الحدیـث.  النـار  علـی  اجرئکـم 

۲۵۸/۱ الشـدة  مـن  الفتیاومافیـه 
وفي شـرح عقودرسـم المفتـي ۳۷ : و قد رایـت في فتاوی 
ابـن حجـر رحمـه اهلل سـئل في شـخص یقـرأ ویطالـع في 
الکتـب الفقهیـة بنفسـه ولـم یکـن له شـیخ ویفتـي ویعتمد 
علـی مطالعتـه فـي الکتـب فهـل یجـوز لـه ذلـک ام ال ؟ 
فاجـاب بقولـه : الیجـوز له االفتـاء بوجه مـن الوجوه النه 
عامـي جاهـل الیـدري ما یقـول بـل الـذي یاخذالعلم عن 
المشـائخ المعتبریـن الیجـوز لـه ان یفتی من کتـاب والمن 
کتابیـن الـخ ... و لذلـک قالـوا لیـس کل مـن قـرأ الکتـب 
الفقهیـة اهـال لالفتـاء حتـی تکـون قدتـدرب علـی االفتاء 

بصفـة مسـتقلة وشـهدله العلمـاء بانه اهـل لالفتاء

درس و تدریـس علومـی دینـی یـک فریضـه ی اهم 
! ست ا

االستفتاء: محترم مفتی صاحب!
بعـد از فراغـت علومـی دینـی و فنـون کـدام راه را بایـد 

کرد؟ انتخـاب 
 اول اینکـه جهاد علیه کفار اشـغالگر و همپیمانانش اسـت،  
دوهـم اینکـه بنده هـای اهلل را به راه مسـتقیم دعوت کردن 

ست  ا
و سـوم اینکـه درس و تدریـس علومـی دینـی اسـت، آیا 

ایـن هـم ضروری اسـت؟  
)المستفتی عبیده(

الجواب حامداً و مصلیا وبعد: 
مثلکـه جهـاد و دعـوت از جملـه ی فرائـض اسـت همین 
قسـم تدریس علومـی دینی هم از جمله ی فرائض اسـت، 
علمـاء می نویسـند اگـر در منطقه علمای بهتـر برای درس 
و تدریـس بـود در آن جـا تدریس فرض کفایه اسـت اگر 

نبـود فرض عین اسـت. 
فـی مجمـوع شـرح المهـذب ۲۶/۱ تعلیـم الطالبیـن وافتاء 
المسـتفتیین فـرض کفایـة فـان لم یکـن هناک مـن یصلح 

اال واحـد تعیـن علیه .
وفـي المرقـات ۲۸۶/۱ ویلـزم تعلیـم العلـم الـالزم تعلیمه 

کاسـتعالم الکافـر یریداالسـالم عن االسـالم...
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امارت  پرګران هیواد دامریکایي یرغل له پیل   اسالمي 
څخه داشغال ضد مبارزه شروع کړې. په خپل بېساري 
جرئت،تدبیر او متانت سره یې دښمن ته ثابته کړې  چې 
په ولس کې پراخې، ژورې او نه شلېدونکې ریښې لري  او 
اسالمي امارت یوه ډله نه ، بلکې یو لوی ولسي خوځښت 

او  بنسټ دی.
تبلیغات  منفي  پراخ  ضد  پر  امارت  داسالمي  دښمن 
هر  او  کړل  ترسره  یې  عملیات  پوځي  وکړل،وحشیانه 
اړخیز بندیزونه یې پرې وضع کړل. خو  اسالمي امارت 
داهلل تعالی په نصرت، دافغان ولس په مالتړ او دمشرتابه 
او  ټولو فشارونو  تدبیر سره  ددې  او  بېساري اخالص  په 

بندیزونو څخه کامیاب او سرلوړی راووت.
درک  واقعیتونه  څه  هم  یرغلګرو  کې  وروستیو  دې   
کړي، داسالمي امارت سره یې ابتدایې خبرې پیل کړې 
خوځولی.  سر  یې  ته  حل  ییز  سوله  معضلې  دروانې  او 
او  اندېښنې  دیرغلګرو  سره  وار  په خپل  امارت   اسالمي 
غلط فهمۍ ځواب کړي او ټینګار یې کړی چې تر هغو به 
خپلې روانې جهادي مبارزې ته دوام ورکوي چې یرغلګر 
په یو مخیزه توګه له ګران هیواد)افغانستان( څخه وځي.
کنفرانسونو  نړیوالو  مختلفو  په  امارت  اسالمي  همداراز  

کې د سولې په اړه خپله پالیسي وړاندې کړې او د سیمې 
او نړۍ د مهمو هیوادونو له لوري یې هرکلی شوی دی.

څخه  تاسیس  له  دامارت   مشرتابه  امارت  داسالمي 
ارزښتونو،  اسالمي  په  چې  کړې  ثابته  بار  بار-  تراوسه 
له هیڅ جهت  او ملي منافعو یې په هیڅ ډول  خپلواکۍ 
سره سودا نه ده کړې. دمظلوم ولس او په سنګرونو کې 
دمیشتو اتلو مجاهدینو  هیلو اوارمانونو  ته  ژمنتیا یې په 
اثبات رسولې.  ددښمن دهر ډول فشارونو په وړاندې یې 
کمزوری دریځ نه دی  غوره کړی  او دخپلې اسالمي او 
ملي داعیې او پاک هدف دترالسه کولو په الر کې یې له 

هیڅ ډول قربانیو څخه ځان  نه دی دریغ کړی.
اسالمي امارت په سیاسي ډګر کې هم د نظامي میدان 
په څېر دښمن  پرګونډو کړي،ددښمن له شومو اهدافو 
یې پرده پورته کړې او دافغانستان او افغان ولس پر ضد 
دیرغلګر او داخلي دښمن ګڼ تخریبي پالنونه یې خنثی 

کړي دي. 
پام   په  ته  تګالرې  معتدلې  او  معقولې  امارت  داسالمي 
سره عام باور دادی چې: » اسالمي امارت  دګران هیوادد 

روانې معضلې په هر بعد کې ګټونکی دی«. 
ان شاء اهلل العزیز

اسالمي امارت ګټونکی دی 
سید شریف
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خالد: مادر! امروز پدرم گفت که کمتر از دو ماه به روزه مانده است. روزه چیست؟
مادر: پسرم! روزه هم مانند نماز یک عبادت است و ما مسلمان ها باید آنرا بجا بیاوریم.

خالد: پس باید ما هر روز مانند نماز خواندن روزه هم بگیریم؟
مادر: نی پسرم، روزه در سال یکبار در ماه رمضان فرض است. تمام مسلمان ها باید این ماه را روزه 

بگیرند.
خالد: آیا مسلمان ها شب و روز روزه می گیرند؟

مادر: نخیر پسرم، مسلمان ها باید از طلوع صبح تا آذان مغرب روزه بگیرند. آنان می توانند شب غذا 
بخورند و آب بنوشند.

خالد: مادر جان! من هم می خواهم روزه بگیرم.
مادر: نخیر، فرزندم تو هنوز کوچک هستی و روزه بر مسلمانان بالغ فرض است و تو نیز وقتی بزرگ شدی 

روزه باالیت فرض می گردد.

صفحۀ ویژه شیر بچه های هندوکش 
)بخش سوم(

قی
ستا

ر ر
عما

مد 
مح

ده: 
ورن

رد آ
گ

خدای خوب
خدايا! اي خداي خوب 
خداي بزرگ و مهربان 

تو خويب و پاکي
تو بزرگي و زيبايي

خدايا! تو آفتاب و ماهتاب را آفريدي
خدايا! تو دريا و جوي ها را آفريدي

خدايا! تو گلهاي رنگارنگ و قشنگ را آفريدي
تو خاک را آفريدي و ما از خاک آفريدي

خدايا! تو مهه چيز را خيلي قشنگ و زيبا آفريدي 
اينهمه را براي خوشي و خرسندي ما آفريدي تا دنياي قشنگ 

داشته باشيم
پس اي خدايا! اين نعمت ها را براي ما حفظ کن 

اي خدايا! ما را توفيق شکر آنرا بده

خدمتگذار.  و  عادل  خیلی  بود  امیری 
شد  می  بیرون  خود  خانهء  از  شب  او 
بگیرد  و رعیت خودرا  مردم  احوال  تا 
مگر هیچ کسی نمی دانست که او امیر 
المومنین است. شبی از خانه بیرون شد 
و از دور صدای گریهء اطفال را شنید. 
او قدم های خودرا تیز تر ساخت و به 
آنجا رسید. دروازه را تک تک کرد و 
دید که اطفال از گرسنگی زیاد گریه 
دارند و مادر شان دیگ خالی را باالی 

آتش گذاشته و کوشش دارد تا اطفال 
تا  دهد  فریب  خالی  دیگ  این  با  را 

باالخره بخوابند. 
گریه  به  را  المومنین  امیر  صحنه  این 
برگشت،  المال  بیت  به  و  انداخت 
بوجی آرد را بر سر شانه خود انداخت 
افتید.  و بسوی خانه اطفال در حرکت 
شانه  از  را  آرد  تا  خواست  غالمش 
نداد  اجازه  برایش  او  مگر  بردارد  اش 

و گفت که آیا در روز آخرت نیز بار 
را از دوشم بر می داری. رفت تا آنجا 
رسید و بدست های مبارک خود غذا 
آماده کرد و به اطفال داد و بعد از آن 
امیر  رفتند  خواب  به  و  شدند  سیر  که 
المومنین خواست بر گردد. زن از وی 
تشکری کرد و گفت که تو مستحق تر 
از عمر برای خالفت مسلمان ها هستی. 
غالم تبسم کرد و گفت که این عمر بن 

الخطاب امیر المومنین است. 

امیر المومنین عادل

روزهء رمضان
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39 سیرت نظامی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم )۲۱(

4 ـ غزوه ذات الرقاع 
الف ـ نیروهای طرفین

پیامبر  فرماندهی  به  پیاده  و  سوار  : چهارصد  مسلمانان  ـ   ۱
اکرم )صلی اهلل علیه وسلم(.

۲ ـ مشرکان : بنی ثعلبه و بنی محارب از غطفان .
ب ـ هدف

در مرحله اول ، از میان بردن بنی ثعلبه و بنی محارب که 
برای حمله به مدینه منوره گردآمده بـودنـد؛ و در مرحمه 
دوم گرفتن انتقام خون مسلمانهایی که در واقعه بئر معونه به 

شهادت رسیده بودند.
حوادث

بـه رسـول خدا)صلی اهلل علیه وسلم ( گزارش داده شد که 
گـرد  نیرو  مدینه  به  تهاجم  برای  نجد،  غطفان  از  گروهی 
آورده انـد. از ایـن رو هـمـراه چـهـار صـد سـوار و پـیـاده 
بنو  که  نَُخالّجایی  در  تـا  کـرد  حـرکـت  خـود  یـاران  از 

محارب و بنو ثعلبه در آن گردآمده بودند، فرود آمد.

رسول   ، دشمن  نیروهای  شمار  بودن   بسیار  وجود  با 
غـافـلگـیـر  چـنـان  را  آنـهـا   ) وسلم  علیه  اهلل  خـدا)صلی 
و  گذاشتند  جای  به  را  خود  اموال  و  زنـان  کـه  سـاخـت 

گریختند.
مـسـلمـانـان هرآنچه توانستند از غنایم برداشتند و راه مدینه 
را در پیش گرفتند. اما از ضد حمله نیروهای دشمن بیمناک 
و  میکردند  مقرر  دار ونگهبان  پهره  این رو شبها  از  بودند. 
روزها احتیاط را از دست نمی دادند، ولی مشرکان اقدام به 

هیچ گونه عملیاتی نکردند.
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم(پس از پانزده روز به مدینه 

مراجعت نمود.

5 ـ غزوه بدر دوم 
الف ـ نیروهای طرفین

فـرمـانـدهـی  بـه  پـیـاده  و  سـوار  هـزار   : مـسـلمـانـان  ـ   ۱
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم(

نویسنده: شیت خطاب
ترجمه: راشد شهامت
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۲ـ  مشرکان : بیش از دو هزارجنگجو به فرماندهی ابوسفیان.
ب ـ هدف

برابر  تضعیف روحیه قریش و نمایش قدرت مسلمانان در 
مشرکان و یهودیان .

ج ـ حوادث
احـد  جـنـگ  پـایـان  وسلم(در  علیه  اهلل  )صلی  اهلل  رسول 
در  روز  )یـک  گـویـد:  مـی  کـه  شـنـیـد  ابـوسـفـیـان  از 
بـه  بـدر.(  آیـنـده در  مـا سـال  مـقـابـل یـک روز، وعـده 
از  کـامـل  سـال  یـک  گـذشـت  از  پـس  مـنـظـور  ایـن 
جـنـگ احـد، هـمـراه یـارانـش بـرای بـرخـورد بـا قـریـش 

بـه محل بدر رفت .
آن سـال قـحـطـی آمـده بـود و ابـوسـفـیـان مـیـل داشـت 
اندازد. از این  بـه تـاءخیر  کـه جـنـگ را تـا سـال دیـگـر 
رو مردی را به مدینه فرستاد و مسلمانان را این گونه تـهدید 
کرد: )قریش سپاهی گرد آورده است که هیچ سپاهی در 
بـه  آنـکـه  مـگـر  آمد،  نخواهد  آن  جنگ  به  اعراب  میان 
سـرنـوشـتـی بـدتـر از احـد دچـار خـواهـد گـشـت .( امـا 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم(با بی اعتنای به این تهدید بر 

حرکت لشکر اسالم اصرار وپای فشاری نمود
اما  ماندند.  قریش  درانتظار  و  رسیدند  بدر  به  مسلمانان 
مشرکانی که ابوسفیان با خود از مکه بیرون آورده بود، در 
انتخاب  را  ماندن شک کردند و سرانجام سالمت  یا  رفتن 

کرده ، در دو منزلی مکه از نیمه راه بازگشتند.
بازگشتند.  مدینه  به  انتظار  روز  هشت  از  پس  مـسـلمانان 
غزوه بدر دوم همه پیامدهای ناگوار جنگ احد را در درون 

و بیرون مدینه از بین برد.

6 ـ غزوه دُوَمُة الْجْندل 
الف ـ نیروهای طرفین

فـرمـانـدهـی  بـه  پـیـاده  و  سـوار  هـزار   : مـسـلمـانـان  ـ   ۱
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم(

۲ ـ مـشـرکـان : قـبـایـل صـحـرانـشـیـن سـاکـن مـنـطـقـه 
دومـۀ الجندل .

ب ـ هدف
مـنع قبایل ساکن در منطقه دومۀ الجندل از راهزنی و غارت 
کاروانها و از میان بردن نیروهایی که برای حمله به مدینه 

منّوره گرد آورده بودند.
از  تـن  هـزار  وسلم(هـمـراه  علیه  اهلل  )صلی  اهلل  رسول 
غـافـلگـیـری  مـنـظـور  بـه  و  کـرد  حـرکـت  مـسـلمـانـان 
قبایل دومۀ الجندل ، لشکراسالمی روزها رامخفی می شد و 

شب هنگام حرکت می کرد.
دومۀ الجندل در مرزهای شام و بین حجاز و شام واقع است 
مرحله  پانزده  در  را  آنجا  و  مدینه  میان  مسافت  مسلمانان   .

علیه وسلم(قبایلی  اهلل  اهلل )صلی  با رسیدن رسول  پیمودند. 
که در آنجا گردآمده بودند از ترس رویـارویـی با مسلمانان 
گریختند. مردم دومۀ الجندل نیز پا به فرار نهادند و مسلمانان 
با هیچ کـس بـرخـورد نکردند. لشکراسالم به منظور تعقیب 
و رویارویی با مشرکان و یا دستیابی به اخبار مربوط به آنها 
اقدام به ارسال گزمه ها وگشتیهای جنگی کردند. اما تالش 
ایشان به نتیجه نرسید. زیرا قبایل و ساکنان دومۀ الجندل در 

نقاط دور دست از دیدها پنهان گشته بودند.
مسلمانان پس از چند روز اقامت در دومۀ الجندل به مدینه 

بازگشتند.

7 ـ غزوه بنی مصطلق 
الف ـ نیروهای طرفین

۱ ـ مـسـلمـانـان : نـیـرویـی در حـدود هـزار نـفـر سـوار و 
پـیـاده بـا سـی اسـب ، بـه فـرمـاندهی رسول اهلل )صلی اهلل 

علیه وسلم(
بنی  همپیمان  و  قبیله خزاعه  از  بنی مصطلق   : مشرکان  ـ   ۲
مدلج بودند و فرماندهی آنان را حارث بن ابوضرار خزاعی 

بر عهده داشت .
ب ـ هدف

از میان بردن گروههای جنگ طلب بنی مصطلق ، پیش از 
تعرض به مدینه منوره .

ج ـ حوادث
بـه رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم(گـزارش شـد کـه بـنی 
مصطلق )شاخه ای از خزاعه ( نیروهای خود را در مـنـطـقـه 
مـَُریـْسـیـع نـزدیـک مـکـه گـردآورده انـد تـا بـه مـدیـنـه 
حـمـله کـنندو رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( را بـه قتل 
رسانند. از این رو رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( به منظور 

غافلگیر
ساختن دشمن به سمت آنان حرکت کرد.

ادامه دارد ...
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شهید مولوی عطاء اهلل حجت – تقبله اهلل –
شـهید مولـوی عطـاء اهلل حجـت پسـر شـیر محمد و نواسـهء 
گل احمد به تاریخ اول سـرطان ۱۳۵۰ خورشـیدی در یک 
دودمـان متدیـن در دره وازغر ولسـوالی سـیاگرد )غوربند( 
والیـت پـروان به دنیـا آمد. او آمـوزش های عصـری را در 
مکتـب وازغـر و درس های دینی را در اوائـل نوجوانی نزد 
مولـوی محمـد ظریـف آغـاز کـرد. سـپس بـرای فراگیری 
علـوم دینـی بـه عـزم کشـور پاکسـتان رخـت سـفر بسـت و 
سـفر علمـی خـود را در مـدارس مختلـف منطقـهء سـوات 
)ایالـت خیبـر پختونخـوا( ادامـه داد. دورهء حدیـث را در 
دارالعلـوم دکـورک )سـوات( نـزد شـیخ الحدیـث مولـوی 
عبدالحـق – رحمـه اهلل - تکمیـل نمـوده، سـند فراغـت را 

بدسـت آورد. 
شـهید حجـت - رحمـه اهلل – در سـال ۱۳۷۴ خورشـیدی 
یکسـال پیـش از فتـح کابـل بـه صـف طالبـان پیوسـت. در 
سـال ۱۳۷۵ خورشـیدی در زمـان فتـح والیـت ننگرهـار و 
شـهر جـالل آباد مسـئول یک گـروپ مجاهدین بـود. پس 
از فتـح کابـل در سـال ۱۳۷۵ خورشـیدی، بـه حیـث معاون 
لـوا و مسـئول محـاذ ولسـوالی هـای غوربند )پـروان( وظیفه 
انجـام داد. در سـال ۱۳۷۷ خورشـیدی، در ریاسـت پانزدهء 
اسـتخبارات بـه حیـث مدیـر اوپراتیفـی و در سـال بعـدی 
مسـئول علمـای زون شـرق تعییـن شـد. در روزهـای تهاجم 
وحشـیانهء نیروهـای صلیبـی بـه سـرکردگی امریـکا هـدف 
بمباردمـان طیـارات جنگـی دشـمن قـرار گرفـت. راننـدهء 

زندگان جاوید بخش ۱۲ 
مرتب : حبیبی سمنگانی

معلومات و سوانح کوتاه دو تن شهید نامدار و پرآوازه والیت پروان و سه تن شهدای گلگون قبای 
والیت بغالن در بخش ۱۲ زندگان جاوید جا داده شده است. شهید مولوی عطاء اهلل و شهید مولوی 
و  بودند  پروان  کوهستانی  والیت  در  کنونی  مقاومت  و  جهاد  الگوی  و  مقتدا  بنیادگذار،  اهلل  مطیع 
رفاقت شان  و  بر صحبت  و  کنند  می  یاد  همواره  ها  آن  و شهامت  از صداقت  والیت  آن  مجاهدین 
می بالند، همچنان هر سه تن شهیدان بغالن در عنفوان جوانی جان های شیرین خود را در راستای 

پاسداری از دین و میهن عزیز پروانه وار نثار کردند.
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موتـر او شـهید و خـودش زخمـی شـد.
شـهید حجـت – رحمـه اهلل – در سـال ۱۳۸۴ خورشـیدی 
بـا انسـجام مجـدد مجاهدیـن امارت اسـالمی بـه مقاومت و 
مبـارزه نظامـی آغاز کـرد. در جریان فعالیت هـای جهادی، 
بـر مراکـز اشـغالگران و اجیـران داخلـی در کابـل عملیـات 
هـای نظامـی انجـام داد. امـا روز یکشـنبه ۲۶ سـنبله ۱۳۸۵ 
خورشـیدی بدسـت دشمن اسـیر شـد، او مدت پنج سال در 
محبـس پلچرخـی زندانـی مانـد و بـه تاریـخ ۳ حمـل ۱۳۹۰ 

خورشـیدی از قیـد رهـا گردید.
سـپس شـهید مولـوی عطـاء اهلل حجـت – تقبلـه اهلل -  در 
همان سـال از سـوی بزرگان امارت اسـالمی بحیث مسـئول 
کمیسـیون نظامی والیت پروان و در سال ۱۳۹۱ خورشیدی 
بحیـث معاون والی پروان مقرر شـد. سـرانجام سـاعت یک 
شـب چهارشـنبه - ۱۵ قـوس ۱۳۹۱ خورشـیدی مصـادف با 
۵ دسـمبر ۲۰۱۲ میـالدی – خارجـی هـای اشـغالگر چاپـه 
انداختنـد، شـهید مولـوی صاحـب یـک سـاعت مقاومـت 
نمـوده خـود را بـا مجاهدیـن از محاصره نجـات داد، اما در 

بمباردمـان طیارات دشـمن به شـهادت رسـید.

شهید مولوی مطیع اهلل فاتح – تقبله اهلل –
شـهید مولـوی مطیـع اهلل فاتـح فرزنـد مـال شـیرگل در سـال 
سـیاگرد  ولسـوالی  وازغـر  درهء  در  خورشـیدی   ۱۳۶۰
)غوربنـد( والیـت پـروان چشـم بـه جهـان گشـود. شـهید 
فاتـح – رحمـه اهلل – تـا صنـف هشـت مکتـب در لیسـهء 
وازغـر درس خوانـد. سـپس عـازم کشـور پاکسـتان شـد و 
علـوم متـداول دینـی را در مـدارس مختلـف ایالـت خیبـر 
پختونخـوا فراگرفـت. دورهء حدیـث را نـزد شـیخ القـرآن 

و الحدیـث مولوی سـلطان محمد ثاقب 
صاحـب در چارسـده، خیبـر پختونخـوا 
سـفید  دسـتار  و  رسـانید  تکمیـل  بـه 

فضیلـت را بـه سـر نمـود.
سـپس شـهید مولوی مطیـع اهلل فاتح که 
هـم روسـتای شـهید مولـوی عطـاء اهلل 
حجـت – تقبلهمـا اهلل – بـود مبـارزه و 
مقاومت جهادی خود را به سـرکردگی 
شـهید حجـت در منطقـهء خـود آغـاز 
هـای  عملیـات  و  در حمـالت  و  کـرد 
زیـادی جهـادی در برابـر اشـغالگران و 
مـزدوران شـان سـهم گرفـت. او مدتـی 
کـرد  فعالیـت  مشـر  دلگـی  حیـث  بـه 
ولسـوالی  جهـادی  مسـئول  سـپس  و 
سـیاگرد نیـز تعییـن شـد و تقریبا مـدت پنج سـال صادقانه و 

صمیمانـه ایـن وظیفـه را بـه پیـش بـرد.
شـهید فاتـح – رحمـه اهلل - باالخـره بـه تاریـخ ۲۴ عقـرب 

۱۳۹۱ خورشـیدی بـه شـهادت رسـید.
)سـپاس ویـژه از محتـرم مولـوی برهـان الدین بامیانـی، بدر 
تهیـه جزئیـات و  بابـت  پروانـی و ورثـای شـهید حجـت، 

سـوانح زندگـی شـهید حجـت و شـهید فاتـح(

شهید مال عبدالناصر مظلومیار – تقبله اهلل -
قـاری  پسـر  مظلومیـار  بـه  مشـهور  عبدالناصـر  مـال  شـهید 
محمـد عادل در سـال ۱۳۷۴ خورشـیدی در روسـتای اتفاق 
قشـالق منطقهء دندغوری ولسـوالی پلخمـری والیت بغالن 
چشـم بـه جهان گشـود. درس هـای ابتدایی را در روسـتای 
خـود نزد امـام مسـجد فراگرفت. سـپس مدتی کتـاب های 
ابتدایـی علـوم دینـی را در مدرسـه خروطی و پـس ازان در 
دارالعلـوم حضـرت سـعد بن وقـاص – رضـی اهلل عنه – در 

خواند. دندغـوری 
امـارت  صفـوف  در  سـال  پنـج  مـدت  عبدالناصـر  شـهید 
هـای  در جنـگ  و  داد  انجـام  اسـالمی خدمـات جهـادی 
زیـادی سـهم گرفـت. او بـر عـالوه از دنـد غـوری و دنـد 
هـای  عملیـات  در  پلخمـری(  )ولسـوالی  الدیـن  شـهاب 
ولسـوالی هـای بغـالن مرکـزی و دهنـه غـوری )بغـالن( و 
نیـز در فتـح ولسـوالی تالـه و برفـک )والیـت بغالن( سـهیم 
بـود. شـهید عبدالناصـر در عملیـات هـای جهـادی والیـت 
سـمنگان نیـز سـهم گرفتـه بـود. او دریـن اواخـر بـه حیـث 

گـروپ مشـر خدمـت مـی کـرد.
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بـه تاریـخ ۱۳ عقرب امسـال، قطعهء صفر ۹ دشـمن عملیات 
زمینـی و هوایـی را در منطقـهء دندغـوری بـه راه انداخـت، 
شـهید مـال عبدالناصـر مظلومیـار بـا چنـد تـن مجاهـد دیگر 
فداکارانـه در خـط مقـدم مقاومـت قـرار گرفتنـد و پـس از 
رویـاروی هـای شـدید بـا مـزدوران صلیبـی، باالخـره روز 
سـه شـنبه ۱۵ عقـرب ۱۳۹۷ خورشـیدی - مصـادف بـا ۶ 
نومبـر ۲۰۱۸م – بـر اثـر بمبـاران دشـمن در قریـهء جوی نو 
)دندغـوری( جام شـهادت را نوش جان نمود. جسـد شـهید 
مظلومیـار سـه شـب و روز زیر خاک مانـد و روز جمعه ۱۸ 

عقـرب دفـن خاک شـد.

شهید قاری عبدالرؤف عرفانی – تقبله اهلل -
شـهید قـاری عبدالـرؤف عرفانـی پسـر حاجـی علـی محمد 
در سـال ۱۳۷۶خورشـیدی در روسـتای اسـالم آبـاد منطقهء 
دندغـوری ولسـوالی پلخمـری والیـت بغـالن بـه دنیـا آمد. 
شـهید عرفانـی تعلیمـات ابتدایی خود را در روسـتای پدری 
اش آغـاز نمـود. حفظ قـرآن مجید را در مدت دو سـال در 
مدرسـهء مولـوی صاحب ایشـان قل در منطقـه خود تکمیل 
نمـود. سـپس مـدت یکسـال دیگـر در همان مدرسـه درس 
خوانـد و سـپس بـرای تحصیـالت بیـش تر به کابـل رفت و 

مدتـی هـم در پنجشـیر درس خواند.
شـهید قـاری عبدالـرؤف اسـتاد حفـظ قـرآن مجیـد بـود و 
قبـال فعالیـت رسـمی بـا مجاهدیـن نداشـت. اما هـرگاه خبر 
شـد کـه خارجی های اشـغالگر بـه منطقهء دندغـوری آمده 

انـد، فداکارانـه بـه خـط مقـدم جنـگ رفـت 
عقـرب   ۱۵ تاریـخ  بـه  اول  روز  همـان  در  و 
عبدالناصـر  مـال  شـهید  بـا  خورشـیدی   ۱۳۹۷
در  دشـمن  بمبـاران  اثـر  بـر  یکجـا  مظلومیـار 
قریـهء جـوی نـو )دندغـوری( به مقام سـعادت 
بخـش شـهادت نائـل گردیـد و در همـان روز 

بـه خـاک سـپرده شـد. 
)سـپاس ویژه از محترم فاتـح بغالنی بایت تهیه 
جزئیـات و سـوانح زندگـی شـهید مظلومیار و 

شـهید عرفانی(

تقبلـه   – المـاس  عـوض  محمـد  شـهید 
- اهلل 

شـهید محمـد عـوض المـاس فرزنـد قومنـدان 
عبدالخالـق مجاهـد بـه تاریـخ ۲ میـزان ۱۳۷۴ 
خورشـیدی در یـک خانوادهء مجاهد و شـهید 

پـرور در ولسـوالی تالـه و برفـک والیـت بغـالن چشـم بـه 
جهـان گشـود. درس های ابتـدای دینی را در مسـجد جامع 
پشـته قـرهء برفـک و تحصیالت عصـری را در لیسـه برفک 
آغـاز نمـود و صنـف دوازده را هـم دران جا تکمیـل نمود. 
سـپس نسـبت بـه مشـکالت اقتصـادی که داشـت به کشـور 
ایـران سـفر کـرد و مدتـی دران جـا مشـغول کسـب روزی 

بود. حـالل 
پـس از برگشـت از ایـران، بـرای مبـارزه بـا صلیبـی هـای 
اشـغالگر و مـزدوران شـان کمر بسـت و به صـف مجاهدین 
امـارت اسـالمی پیوسـت. شـهید محمـد عـوض المـاس بـه 
در  عزیـز  کشـور  اسـتقالل  و  پـروردگار  رضـای  هـدف 
والیـات مختلـف کشـور از جملـه بغـالن، پـروان و بامیـان 
جنگیـد، دره هـای غوربنـد والیت پـروان و مناطـق کهمرد 
و اشپشـتهء والیـت بامیـان از نقاطی بود که شـهید الماس – 
رحمـه اهلل – دران جـا مردانـه وار بـه مبارزه پرداخـت. او به 
سـرکردگی قاری معـراج الدین فـاروق در فتوحات زیادی 

جهادی سـهم داشـت.
ولسـوالی  هفتـه در  یـک  نبـردی کـه  باالخـره در جریـان 
 ۱۳۹۶ عقـرب   ۳ تاریـخ  بـه  کشـید،  طـول  برفـک  و  تالـه 
خورشـیدی مصادف بـا ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۷ میالدی در سـاحه 
دهـن ترموش ولسـوالی تالـه و برفک جام شـهادت را نوش 

جـان نمـود و بـه لقـای محبـوب حقیقـی پیوسـت.
)بـا سـپاس ویـژه از محتـرم مولـوی عبداالحـد هـالل بابـت 

تهیـه جزئیـات سـوانح شـهید المـاس(
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نمونه هایی از جنایات جنگی دشمن در ماه جنوری ۲۰۱۹ میالدی

بتاریخ دوم ماه جنوری سال ۲۰۱۹ میالدی در حمله درون 
اشغالگران در منطقه سیاسار ولسوالی شیندند والیت هرات 

۲ فرد ملکی به شهادت رسیدند.
بتاریخ ۲جنوری اشغالگران بر قریه های علم خیل، مال خیل 
وردگ  میدان  والیت  سیداباد  ولسوالی  در  اوزمبورک  و 
چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه را با بمب 
منفجر کرده، ۲ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندهه 

و ۶ تن دیگر را دستگیر کردند.
نتیجه  در  مدرسه  یک  حفاظ  از  تن  سه  جنوری   ۳ بتاریخ 
اسحاقزو  منطقه  در  داخلی  عساکر  توپچی  های  انداخت 
مربوط ولسوالی مرغاب والیت بادغیس به شهادت رسیدند.

بر  مشترکا  داخلی  و  اشغالگران  عساکر  جنوری   ۳ بتاریخ 
منطقه شرافت در ولسوالی سنگین والیت هلمند چاپه زدند 
که در جریان چاپه ۱۳ باب دوکان مردم ملکی را چور و 

سپس آتش زدند.
بتاریخ ۵ جنوری طیارات اشغالگران ادۀ لور شاولیکوت در 
ولسوالی شاولیکوت والیت قندهار را بمباران کردند که در 
نتیجه ۶ زن و ۷ مرد به شهادت رسیده و ۳ تن دیگر زخمی 

شدند.
بتاریخ ۶ جنوری طیاره درون اشغالگران یک فرد ملکی بنام 
المار والیت فراه  حاجی عبدالحکیم را در مرکز ولسوالی 

هدف حمله قرار داده، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۶ جنوری در جریان چاپه، نیروهای مشترک ۲ فرد 
به  ده یک والیت غزنی  ولسوالی  باالی  قریه  در  را  ملکی 

شهادت رساندند.
یک  اشغالگران  درون  طیاره  حمله  در  جنوری   ۷ بتاریخ 
ولسوالی  نهرسراج  گوبن  منطقه  در  خردسال  کودک 

گرشک والیت هلمند به شهادت رسید.
بتاریخ ۷ جنوری نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا 
چاپه  هلمند  والیت  گرمسیر  ولسوالی  در  سفار  منطقه  بر 
، یک کلینیک  باب دوکان  زدند که در جریان چاپه دها 
بازار  در  را  ملکی  مردم  نقلیه  وسایط  دها  و  برک  موسسه 
محل تخریب کرده و ۲ داکتر، ۱ زن و ۲ فرد ملکی را به 
شهادت رساندند. به گفته مردم محل پس از چاپه نیروهای 
اشغالگران منطقه را بمباران کردند که عالوه بر تلفات جانی، 
بیش از ۴۰ میلیون افغانی به مردم زیان مالی وارد شده است.

بتاریخ ۸ جنوری در نتیجه انداخت هاوان از سوی عساکر 
در  گنجگل  منطقه  در  مسکونی  ساحات  بر  که  داخلی 
اصابت  کنر  والیت  سرکانو  ولسوالی  شیروگی،  مربوطات 

کرد و سبب شهادت ۲ فرد ملکی گردید.
نیروهای  با  طالبان  درگیری  از  پس  جنوری   ۱۱ بتاریخ 
اشغالگر در منطقه مراباد و خانقی مربوط ترینکوت مرکز 
والیت ارزگان، طیارات اشغالگران ساحات مسکونی را در 
مربوطات خانقی و مراباد بمباران کردند که در این بمباران 

تحقیق و ترتیب: حافظ سعید 
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به مردم  ۴ فرد ملکی شهید شده و زیان های مالی زیادی 
محل وارد گردید.

بر  اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا  بتاریخ ۱۲ جنوری 
بادغیس چاپه  بز مربوط ولسوالی جوند والیت  پنج  منطقه 
بمب  با  را  ها  خانه  های  دروازه  چاپه  جریان  در  که  زدند 
منفجر کرده و ۱۰ تن از هموطنان ملکی ما را شهید کردند.

دره  منطقه  بر  چاپه عساکر کماندو  در  بتاریخ ۱۲ جنوری 
مربوط ولسوالی ارگون والیت پکتیکا ۵ فرد ملکی را شهید 

کرده و زیان های مالی زیادی به مردم رساندند.
در  اشغالگران  درون  طیاره  حمله  در  جنوری   ۱۴ بتاریخ 
والیت  شاجوی  ولسوالی  گاجوی  منطقه  در  بازی  میدان 
زابل ۲ تن از جوانانی که در محل مشغول بازی بودند، به 

شهادت رسیدند.
بر  داخلی  عساکر  و  اشغالگر  نیروهای  جنوری   ۱۴ بتاریخ 
مرکز  ترینکوت  مربوطات  در  خان  نبی  محمد  شهرک 
والیت ارزگان چاپه زدند که در جریان چاپه ۲ فرد ملکی را 
به شهادت رسانده و ۲۵ تن دیگر را دستگیر کردند. همچنین 
۳۶ باب دوکان )کتب خانه، پی سی او، فوتوکاپی، خوارکه 
فروشی، پرزه جات، یک تانک تیل، یک کلینیک( و دها 

عراده نقلیه را آتش زده، حریق کردند.
بتاریخ ۱۵ جنوری در نتیجه فیر و انداخت هاوان از سوی 
عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه فیض آباد 
و کوه صیاد ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب اصابت 
هموطنان  از  تن   ۷ شدن  زخمی  و  شهادت  به  منجر  کرد، 

ملکی گردید.
بتاریخ ۱۵ جنوری عساکر اشغالگر و داخلی بر منطقه عزیز 
دینی  مدرسه  یک  بر  هرات  والیت  شیندند  ولسوالی  آباد 
نورالمدارس چاپه زدند که در جریان چاپه شاگردان  بنام 
بیرون کرده و ساختمان مدرسه  اتاق هایشان  از  را  مدرسه 

را همراه با کتب دینی و وسایل تدریسی تخریب کردند.
اشغالگران و  با  بین طالبان  از درگیری  بتاریخ ۱۶ جنوری پس 
کاریز  لوی  و  بغل  سره  کانتینر  بازار  منطقه  در  قوای حکومتی 
مربوط ولسوالی میوند والیت قندهار، نیروهای مشترک اشغالگر 
و عساکر داخلی بر مردم ملکی حمله کردند که بشمول زنان و 
کودکان ۲۰ تن از هموطنان ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

را در  فرد ملکی  اشغالگران خارجی ۳  بتاریخ ۲۲ جنوری 
میدان  والیت  سیدآباد  ولسوالی  مربوط  بلندکاش  منطقه 

وردگ به شهادت رساندند.
سهاکو  منطقه  در  کابل  رژیم  عساکر  جنوری   ۲۲ بتاریخ 
را  ملکی  فرد  یک  پکتیا  والیت  زرمت  ولسوالی  مربوط 

شهید کرده و ۳ عراده موتر ملکی را از بین بردند.
بتاریخ ۲۲ جنوری اشغالگران ۶ تن از هموطنان ملکی که در 
ساحه کهنه خمار کوه کندا مربوط مرکز والیت میدان وردگ 

مشغول شکار را هدف حمله قرار داده، به شهادت رساندند.
بتاریخ ۲۳ جنوری اشغالگران و نیروهای حکومتی ساحات 
را  هلمند  ولسوالی سنگین والیت  بازار کهنه  در  مسکونی 
بمباران کردند که در نتیجه بشمول زنان و کودکان ۱۷ تن 

از هموطنان ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.
اشغالگر  نیروهای  کمپیوتری  کوپتر  هیلی  یک   ۲۳ بتاریخ 
با یک خانه در  را  بود  به آن وصل شده  منفجره  مواد  که 
والیت  سنگین  ولسوالی  چرخکیان  منطقه  دوبندی  ساحه 
هلمند انفجار دادند که در نتیجه خانه نیمه تخریب شده و ۳ 

کودک شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ ۲۴ جنوری در چاپه نیروهای مشترک بر قریه کنج 
جغتو مربوط ولسوالی جغتوی والیت میدان وردگ ۲ تن 
از هموطنان ملکی شهید و ۳ تن دیگر را دستگیر کرده، با 

خود بردند.
اشغالگر  مشترک  قوای  چاپه  نتیجه  در  جنوری   ۲۶ بتاریخ 
مرکز  ترینکوت  مربوط  ناوه  پای  منطقه  در  کابل  رژیم  و 
والیت ارزگان ۸ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده 
و ۶ تن دیگر را دستگیر کردند، عالوه بر آن یک مسجد 
عراده   ۲۰ از  بیشتر  و  کرده  تخریب  نیز  را  خانه  چندین  و 

وسایط نقلیه مردم ملکی را نیز آتش زده، حریق کردند.
بتاریخ ۲۷ جنوری اشغالگران و عساکر حکومتی بر منطقه 
کالگی ولسوالی حصارک والیت ننگرهار چاپه زدند که 
در جریان چاپه عالوه بر وارد کردن خسارات مالی سنگین 

به مردم محل، ۲ فرد ملکی را به شهادت رساندند.
بتاریخ ۳۱ جنوری عساکر اشغالگر و نیروهای حکومتی بر 
ساحاه هفتادر مربوط ولسوالی خاکسفید والیت فراه چاپه 
زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه را شکستانده و 
مردم را لت و کوب و شکنجه کردند، مال امام مسجد و ۴ 
طالب العلم مسجد را به شهادت رسانده و ۱۲ فرد ملکی را 

دستگیر و با خود بردند.
یک  در  که  ملکی  هموطنان  از  تن   ۵ جنوری   ۳۱ بتاریخ 
موتر سوار بودند، در ساحه دوبندی منطقه مانده چرخکیان 
مربوط ولسوالی سنگین والیت هلمند از سوی طیاره درون 
این  در  نفر   ۵ هر  که  گرفتند  قرار  اشغالگران هدف حمله 

حمله به شهادت رسیدند.
پس  حکومتی  نیروهای  و  اشغالگران  جنوری   ۳۱ بتاریخ 
پشتون  ولسوالی  آباد  زمان  قریه  در  طالبان  با  درگیری  از 
زرغون والیت هرات، مردم ملکی در منطقه را هدف حمله 
از  تعدادی  و  شهید  ملکی  فرد   ۳ نتیجه  در  که  دادند  قرار 

باشندگان قریه را دستگیر کرده، با خود بردند.
)با تشکر از وبسایت االماره دری(

افغان،  اسالمی  آژانس   = آزادی  سی،  بی  بی  رادیوی   { ماخذها: 
پژواک = ویب سایت های خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بینوا{
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ــازمان  ــه س ــالمی ب ــارت اس ــاده ام ــه سرگش نام
اســالمی، ســازمان  کنفرانــس  متحــد،  ملــل 
ــن  ــر و دادگاه بی ــوق بش ــاع از حق ــی دف جهان
المللــی جنایــات جنگــی در مــورد جنایــات 

ــل ــو و اداره کاب ــکا، نات ــای امری ــر نیروه اخی
جامعــه جهانــی شــاهد اســت کــه در شــب و روزهــای 
شــان  داخلــی  همــکاران  و  خارجــی  نیروهــای  اخیــر، 
حمــالت مکــرر و پیهــم بــر مــردم ملکــی، مســاجد، مراکــز 
دینــی، آموزشــگاه هــا، شــفاخانه هــا و بازارهــای افغانســتان 
انجــام داده انــد و در نتیجــه هــزاران تــن افغــان هــای ملکــی 
ــد. ــی مواجــه ســاخته ان ــا تلفــات ســنگین مال را کشــته و ب

ــر  ــود در براب ــت خ ــه وحش ــی ب ــور در حال ــای مذک نیروه
مــردم ملکــی ادامــه مــی دهنــد کــه رونــد مذاکراتــی 
ــه  ــده گان سیاســی امریــکا ب ــان امــارت اســالمی و نماین می

ســرکردگی خلیلــزاد جریــان دارد.
ــل  ــی در مقاب ــه نظام ــه در عرص ــس ازینک ــا پ ــی ه امریکای
امــارت اســالمی شکســت خــورده انــد، مــی خواهنــد 
شکســت خــود را بــه امیــد پیــروزی در عرصــه دیپلماتیــک، 

ــا کشــتار مــردم ملکــی جبیــره کننــد و از جنایــات خــود  ب
ــد. ــث وســیلهء فشــار کار گیرن ــه حی ب

مــا مــی خواهیــم بــه طــور نمونــه چنــد واقعــات دردنــاک 
جنایــات ضــد بشــرِی نیروهــای خارجــی و داخلــی را کــه 
تنهــا در دو مــاه گذشــته رخ داده اســت، توســط ایــن نامــه با 
ســازمان ملــل متحــد، کنفرانــس اســالمی، ســازمان جهانــی 
دفــاع از حقــوق بشــر و دادگاه بیــن المللــی جنایــات جنگی 
بــه گونــه مســتند شــریک بســازیم و در اخیــر مطالبــهء خــود 

را ارائــه نمائیــم.
۱ : بتاریــخ ۱۸ مــاه فبــروری جــاری، اشــغالگران امریکایــی 
ــی  ــهور دین ــهء مش ــی مدرس ــای داخل ــکاری نیروه ــا هم ب
ــگاب  ــوالی ت ــدراب ولس ــه ب ــدارس« را در منطق »حمیدالم
ــی آن،  ــوازم درس ــات و ل ــام ملحق ــا تم ــا ب ــت کاپیس والی
بــازار نزدیکــِی آن، دکان هــای  حریــق ســاختند و در 
ــد. ــران کردن ــا را وی ــه ه ــماری از خان ــردم و ش ــادی م زی

اداره کابــل در  فبــروری، عســاکر  مــاه  بتاریــخ ۱۳   :  ۲
ــر  ــراه ب ــت ف ــفید والی ــاک س ــوالی خ ــج ولس ــهء رن منطق
یــک کلینــک محلــی چاپــه زدنــد و یــک تــن واکســیناتور 
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بــه نــام غــوث الدیــن و یــک تــن داکتــر بــه نــام احمــد را 
ــد. ــدی کردن بن

این کلینک مربوط به مؤسسه ای به نام MRC است.
لوگــر  هــای والیــت  اربکــی  فبــروری،   ۹ بتاریــخ   :  ۳
ــن  ــت »نورالدی ــن والی ــی ای ــب دولت ــتاد مکت ــن اس ــک ت ی
ــه  ــه ب ــی رحمان ــه ب ــردم منطق ــر م ــتانکزی« را در محض س

شــهادت رســانیدند.
ــی  ــه همراه ــی ب ــای خارج ــروری، نیروه ــخ ۹ فب ۴ : بتاری
عســاکر داخلــی در منطقــه تنگــی ولســوالی ازرهء والیــت 
لوگــر، یــک داکتــر را شــهید و دو فــرد محلــی را بــا خــود 

ــد. بردن
۵ : بتاریــخ ۳ جنــوری، عســاکر داخلــی پنــج تــن حافظــان 
ــه  ــی در منطق ــت توپچ ــط انداخ ــاظ را توس ــک دارالحف ی
ــی ولســوالی مرغــاب والیــت بادغیــس شــهید  اســحاق زی

ســاختند.
۶ : بتاریــخ ۳ جنــوری، نیروهــای اشــغالگر خارجــی بــا 
مــزدوران داخلــی شــان ۱۳ دکان مــردم ملکــی را در اثنــای 
چاپــه در منطقــه شــرافت ولســوالی ســنگین والیــت هلمنــد 

چــور کردنــد و ســپس آتــش زدنــد.
۷ : بتاریــخ ۵ جنــوری، ۶ زن و ۷ مــرد ملکــی بــر اثــر 
ــاال در  ــدر شــاولیکوِت ب ــاران نیروهــای خارجــی در بن بمب
مربوطــات ولســوالی شــاولیکوت والیــت قندهــار شــهید و 

ــدند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ ۳ نف
ــی در  ــی و داخل ــای خارج ــوری، نیروه ــخ ۷ جن ۸ : بتاری
منطقــه ســفار ولســوالی گرمســیر والیــت هلمنــد در اثنــای 
چاپــه بــر خانــه هــای مــردم ملکــی، ده هــا دکان، کلینــک 
صحــی وابســته بــه مؤسســهء بــرک و ده هــا وســایط نقلیــهء 
مــردم ملکــی را ویــران و تخریــب کردنــد. نیــز دو داکتــر، 
یــک خانــم و دو مــرد ملکــی را شــهید ســاختند. شــاهدان 
عینــی مــی گوینــد کــه بــر عــالوه از تلفــات جانــی، مــردم 
را بــه انــدازهء ۴۰ ملیــون پــول افغانــی زیــان منــد ســاختند.

ــی در  ــی و داخل ــاکر خارج ــوری، عس ــخ ۱۲ جن ۹ : بتاری
ــه  ــس چاپ ــت بادغی ــد والی ــوالی جون ــز ولس ــج ب ــه پن منطق
تــن  ده  و  را شکســتند  هــا  هــای خانــه  دروازه  زدنــد، 

ــاختند. ــهید س ــا را ش ــی م ــان ملک هموطن
یــک  اشــغالگر  نیروهــای  جنــوری،   ۱۴ بتاریــخ   :  ۱۰
شــاجوی  ولســوالی  گاجــوی  منطقــه  در  را  ورزشــگاه 
والیــت زابــل آمــاج حملــه درون قــرار داردنــد و در نتیجــه 

؛ دو جــوان ورزشــکار را شــهید ســاختند.
۱۱ : بتاریــخ ۱۴ جنــوری، نیروهــای خارجــی و داخلــی 

ــز  ــوت مرک ــات ترینک ــان در مربوط ــهرک محمدخ در ش
ــراد  ــن اف ــه ؛ ۲۵ ت ــد و در نتیج ــه زدن ــت ارزگان چاپ والی

ــد. ــهید کردن ــر را ش ــن دیگ ــدی و دو ت ــی را بن ملک
نیــز دریــن چاپــه، نیروهــای مشــترک ۳۶ دکان مــردم 
ــی ســی او،  ــاب فروشــی، پ ملکــی را )کــه دکان هــای کت
ــرزه جــات و شــامل یــک  ــواد خوراکــه و پ ــی، م فوتوکاپ
ــد  ــب کردن ــود( تخری ــم ب ــک ه ــک کلین ــل و ی ــپ تی پم
ــهء کامــل  ــه گون ــه مــردم ملکــی را ب و ده هــا وســایط نقلی

ــاختند. ــق س حری
: بتاریــخ ۱۵ جنــوری، عســاکر خارجــی و دولتــی   ۱۲
ــرات  ــت ه ــیندند والی ــوالی ش ــاد ولس ــز آب ــه عزی در منطق
ــد،  ــه زدن ــدارس« چاپ ــور الم ــی »ن ــه دین ــک مدرس ــر ی ب
ســاختمان  ســپس  و  مدرســه کشــیدند  از  را  شــاگردان 
مدرســه را بــا تمــام کتــاب هــا و مــواد درســی از بیــن بردند.

۱۳ : بتاریــخ ۱۶ جنــوری، قــوای اشــغالگر و اداره اجیــر 
ــره  ــهء س ــز منطق ــوی کاری ــازار و ل ــر ب ــاحات کانتین در س
ــری  ــد والیــت قندهــار، پــس از درگی بغــل ولســوالی میون
بــا طالبــان ۲۰ تــن افــراد ملکــی بــه شــمول زنــان و کــودکان 

ــن دیگــر را زخمــی ســاختند. را شــهید و ۴ ت
۱۴ : بتاریــخ ۲۲ جنــوری، نیروهــای خارجــی ۶ تــن شــکار 
ــه  ــهء کهن ــکار در منطق ــای ش ــی را در اثن ــده گان ملک کنن
خمــار مرکــز والیــت میــدان وردک به شــهادت رســانیدند.

۱۵ : بتاریــخ ۲۳ جنــوری، نیروهــای خارجــی و داخلــی 
ــد  ــت هلمن ــنگین والی ــوالی س ــهء ولس ــازار کهن ــهء ب منطق
ــه  ــراد ملکــی ب ــن اف ــد و در نتیجــه ؛ ۱۷ ت ــاران کردن را بمب
ــی  ــر زخم ــن دیگ ــهید و ۵ ت ــودکان ش ــان و ک ــمول زن ش

ــدند. ش
ــهء  ــترک در منطق ــای مش ــوری، نیروه ــخ ۲۶ جن ۱۶ : بتاری
ــه  ــز ارزگان چاپ ــوت مرک ــات ترینک ــاوه در مربوط ــای ن پ
زدنــد، ۸ تــن افــراد ملکــی را شــهید، ۶ تــن دیگــر را بنــدی 
ــه را ویــران کردنــد و بیــش از  و یــک مســجد و چنــد خان

۲۰ وســایط نقلیــه مــردم ملکــی را آتــش زدنــد.
ــی در  ــی و داخل ــاکر خارج ــوری، عس ــخ ۳۱ جن ۱۷ : بتاری
ــه  ــراه چاپ ــت ف ــفید والی ــوالی خاکس ــادر ولس ــه هفت منطق
زدنــد، دروازه هــای خانــه هــا را شکســتند، یــک مــال امــام 
و چهــار شــاگردان او را شــهید کردنــد و دوازده تــن افــراد 

بــی گنــاه ملکــی را بــه عنــوان اســیران بــا خــود بردنــد.
ــه در  ــی ک ــراد ملک ــن اف ــج ت ــوری، پن ــخ ۳۱ جن ۱۸ : بتاری
یــک موتــر ســوار بودنــد در حملــه درون خارجــی هــا در 
ــوالی  ــدهء ولس ــو مان ــهء چرخکیان ــدی منطق ــاحهء دوبن س
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ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــد ب ــت هلمن ســنگین والی
مسئولیت جامعه جهانی:

ــر  ــورد ه ــالمی در م ــارت اس ــی ام ــات ملک ــیون تلف کمیس
واقعــهء ایــن جنایــات ضــد بشــری ارقــام مســتند را بــا خــود 
دارد. ایــن جنایــات در حالــی از ســوی نیروهــای امریکایــی 
و داخلــی صــورت مــی گیــرد کــه بــه شــمول کمیتــه دفــاع 
از حقــوق بشــر، ده هــا نهــاد بشــری در جهــان وجــود دارد.

امــا نیروهایــی امریکایــی کــه بــه بهانــه ی برقــراری صلــح 
ــد  ــات ض ــن جنای ــد، ای ــده ان ــتان آم ــه افغانس ــش ب و آرام
ــی  ــام م ــا انج ــن ج ــی دری ــی پروای ــا ب ــان ب ــری را چن بش
ــر و  ــوق بش ــاع از حق ــام دف ــه ن ــازمانی ب ــا س ــد، گوی دهن
ــال در  ــی، اص ــات جنگ ــام جنای ــه ن ــی ب ــن الملل ــوان بی دی

ــد. ــته باش ــود نداش ــان وج جه
امــارت اســالمی حــق دارد از ســازمان ملــل کــه ایــن نیروها 
بــه دســتور آن بــه افغانســتان آمــده انــد بپرســد کــه آیــا ایــن 
کشــتار افغــان هــا بدســت نیروهــای خارجــی، در قامــوس 

شــما تامیــن امنیــت خوانــده مــی شــود ؟
آیــا کشــتار مــردم ملکــی بــه ویــژه زنــان و اطفــال بــی گناه، 
و بمبــاران مراکــز مذهبــی، آموزشــگاه هــا و شــفاخانه هــا، 

از نــگاه شــما جنایــات بشــری خوانــده نمــی شــوند ؟
ــا  ــگاه شــما بشــر نیســتند، و ی ــای ملکــی از ن ــان ه ــا افغ آی
در کمیتــه دفــاع از حقــوق بشــر اســتثناء ویــژه ای در مــورد 
ــی  ــی را نم ــای امریکای ــه نیروه ــود دارد ک ــا وج ــان ه افغ
ــه  تــوان بــه کشــتار و شــکنجه افغــان هــا و آتــش زدن خان

هــای شــان، محاکمــه کــرد ؟
ــت  ــا اس ــانی کج ــه انس ــری و عاطف ــدان بش ــره وج باالخ
ــاک نیروهــای  ــات دردن ــری ازیــن جنای ــرای جلوگی کــه ب

ــد ؟ ــد کن ــدا بلن ــی ص امریکای
کنفرانــس اســالمی کــه بــه هــدف دفــاع از حقــوق مســلمان 
ــر کشــتار  ــان تشــکیل شــده اســت، چــرا در براب هــای جه
جمعــی افغــان هــا و تخریــب مراکــز مذهبــی آن هــا، 

ــت ؟ ــح داده اس ــکوت را ترجی س
ــان  ــا افغ ــت و آی ــازمان نیس ــن س ــو ای ــتان عض ــا افغانس آی
ــی  ــته م ــا کش ــی ه ــت خارج ــا بدس ــن ج ــه دری ــای ک ه

شــوند، بخشــی از جامعــهء اســالمی نیســتند ؟
شــما بایــد از ایــن مظلومیــت افغــان ها خــود را آگاه ســازید 

و صــدای مظلومیــت ایشــان را بــه گــوش جهانیان برســانید.
مطالبهء امارت اسالمی:

امــارت اســالمی از کنفرانــس اســالمی، ســازمان ملــل 
متحــد، ســازمان دفــاع از حقــوق بشــر، دیــوان بیــن المللــی 

جنایــات ضــد بشــری و رســانه هــای بــی طــرف مــی 
خواهــد بــر عــالوه از تقبیــح جنایــات ضــد بشــری نیروهــای 
ــتان، از  ــان در افغانس ــانده آن ــت نش ــم دس ــغالگر و رژی اش
ــالن آن را از  ــد و عام ــری بکنن ــات جــداً جلوگی ــن جنای ای
طریــق دادگاه جنایــات بشــری مــورد تعقیــب قضایــی بیــن 

ــد. ــرار بدهن ــی ق الملل
ــی  ــات جنگ ــر جنای ــم ب ــور بازه ــای مذک ــازمان ه ــر س اگ
ــد،  ــی کنن ــار م ــکوت اختی ــتان س ــا در افغانس ــی ه امریکای
در حقیقــت، قاتــالن قاســی القلــب را جــرات بیشــتری مــی 
بخشــند تــا بــا دســت هــای بــاز بــه کشــتار و شــکنجه افغــان 

هــا و ویرانــی خانــه هــای شــان ادامــه دهنــد.
امیدواریــم همــه جهــت هــای بشــری کــه دریــن نامــه یــاد 
شــده انــد از روی عاطفــه بشــری مســئولیت خــود را درک 
ــت  ــوم بدس ــای مظل ــان ه ــی افغ ــتار جمع ــوده و از کش نم
امریکایــی هــای خونخــوار و همــکاران داخلــی شــان 

ــد. ــری کنن جلوگی

امارت اسالمی افغانستان
۲۲/۱۴۴۰هـ ق

۸/۱۲/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۹/۲/۲۷م

اظهارات سخنگوی امارت اسالمی در واکنش به 
راپور یوناما در مورد تلفات ملکی

یونامــا، نمایندگــی ســازمان ملــل در افغانســتان یکبــار 
ــه  ــه ای را در مــورد تلفــات ملکــی ب ــور مغرضان دیگــر راپ

ــت. ــانیده اس ــر رس نش
در راپــور آمــده اســت کــه تلفــات ملکــی نســبت بــه 
ســالهای گذشــته افزایــش یافتــه اســت و ایــن بــار نیــز 
بــدون کــدام دلیــل موجــه، مســئولیت %۳۷ تلفــات ملکــی 

را بــدوش مجاهدیــن انداختــه اســت.
مــا ایــن راپــور یونامــا را رد مــی کنیــم. متاســفانه، به شــمول 
یونامــا نهــاد هــای متعــدد بشــری در موضــوع تلفــات ملکی 

بــرای منافــع امریکایــی هــا کار مــی کنند.
تمــام افغــان هــا شــاهد هســتند کــه در ســال گذشــته 
ــب  ــزار بم ــش از ۷ ه ــود بی ــراف خ ــه اعت ــا ب ــی ه امریکای
بــر افغانســتان پرتــاب نمــوده انــد و هــر شــب از دو تــا پنــج 
جــا بــر مــردم ملکــی چاپــه زده انــد، کــه منجــر بــه تلفــات 

ــت. ــده اس ــی ش ــادی ملک زی
اگــر وزن یــک بمــب امریکایــی را حــد اقــل ۲۰ کیلوگــرام 
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ــی هــا در طــی یکســال ۱۴۰ هــزار  ــم، امریکای فــرض بکنی
کیلوگــرام بــارود بــر خانــه هــا، روســتاها، بازارها، مســاجد، 

کلینــک هــا و تاسیســات عامــه پرتــاب کــرده انــد.
ــاب ۳۷%  ــزرگ و انتس ــت ب ــن وحش ــی از چنی ــم پوش چش
تلفــات ملکــی بــه مجاهدیــن، بــه صراحــت نشــان مــی دهــد 
کــه ایــن راپــور بــه شــکل نادرســت ترتیــب داده شــده و بــا 
ــار  ــی در اختی ــازهء تبلیغات ــواد ت ــا« م ــام »یونام ــتفاده از ن اس

رســانه هــا گذاشــته شــده اســت.
واقعیــت  از  دور  راپــوِر  گونــه  ایــن  اســالمی  امــارت 
حســاس  موضــوع  از  نادرســت  اســتفادهء  را  یونامــا 
عمــل  را  یونامــا  عملکــرد  ایــن  و  دانــد  مــی  بشــری 
ــالف  ــل و خ ــازمان مل ــلمهء س ــول مس ــام اص ــالف تم خ
دانــد. مــی  ســازمان  ایــن  خــود  تاســیس  روحیــهء 

ــه و  ــاران هــای کورکوان %۸۳ تلفــات ملکــی در نتیجــه بمب
چاپــه هــای وحشــیانهء امریکایــی هــا، ســتعمال ســالح های 
ــل و اعمــال خودســرانهء  ثقیــل از ســوی عســاکر اداره کاب
ملیشــه هــای اربکــی رخ مــی دهــد و افغــان هــا شــاهد ایــن 

واقعیــت هســتند.
مجاهدیــن تــا حــد اخیــر در برابــر جــان و مــال مــردم ملکی 
احتیــاط مــی کننــد و یونامــا هیــچ نمونــه ای نشــان داده نمی 
توانــد کــه در کــدام حملــهء مجاهدیــن بــه گونــهء قصــدی 

ایــن تعــداد تلفــات رخ داده باشــد.

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسالمی
۱۴۴۰/۶/۱۹هـ ق - ۱۳۹۷/۱۲/۵هـ ش

۲۰۱۹/۲/۲۴م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد احراق و تخریب 
مدرسه بزرگ دینی در کاپیسا

بــا تاســف اطــالع یافتیــم کــه پــری شــب مدرســهء مشــهور 
دینــی و تاریخــی »حمیدالمــدارس« در منطقــهء بــدراب 
ولســوالی تــگاب والیــت کاپیســا کــه بــه مدرســهء میــاگل 
ــر  ــال عم ــد س ــش از ص ــود و بی ــهور ب ــز مش ــا نی ــان آغ ج
داشــت، در چاپــه امریکایــی هــا و مــزدوران داخلــی شــان 

ــران شــده اســت. حریــق، و وی
ــی  ــز دین ــه و مرک ــان مدرس ــر چن ــیانه ب ــه وحش ــن حمل ای
صــورت گرفتــه کــه در بیــش از صــد ســال گذشــته، 
هــزاران تــن عالمــان را بــرای خدمــت دیــن پــرورش نمــوده 

ــت. اس

امریکایــی هــای اشــغالگر و غالمــان داخلــی شــان بــا 
ــه آن  ــازند ک ــی س ــح م ــی واض ــدارس دین ــر م ــالت ب حم
هــا تنهــا دشــمنان خــاک و آزادی کشــور مــا نیســتند، بلکــه 
مــی خواهنــد ریشــه هــای دینــی ایــن کشــور را برکننــد و 
زمینــه را بــرای تــداوم اشــغال شــوم خــود مســاعد بســازند.

امــا امریکایــی هــای اشــغالگر هنــوز هــم از ایــن غافلنــد کــه 
ســبب شکســت بــالک کمونیســتی دیــروزی ایــن بــود کــه 
ــن  ــی ای ــردن اساســات و شــعائر دین ــن ب ــرای از بی آن هــا ب
ملــت تــالش مــی کردنــد و مــی خواســتند مفکــورۀ کفــری 

کمونیــزم را بــر ایــن ملــت تحمیــل کننــد.
امــارت اســالمی ایــن عمــل وحشــیانه اشــغالگران را کــه در 
ــدار  ــر اق ــه ب ــد، حمل ــی انجــام داده ان ــر یــک نهــاد دین براب
اســالمی، علمــی و روحانــی مــی پندارنــد و آنــرا بــه شــدت 

تقبیــح مــی نماینــد.
همچنــان تعهــد مــی کنــد کــه انتقــام ایــن جنایــت را 
ــم  ــی ه ــان داخل ــه لیس ــه کاس ــرد، ب ــی گی ــغالگران م از اش
تذکــر مــی دهــد کــه ســزای ایــن جــرم و جنایــت را حتمــا 

ــد. ــی بینن م
همچنــان امــارت اســالمی از مــردم خــود و نهادهــا و رســانه 
هــای بــی طــرف جهانــی مــی خواهــد چنانکــه در عرصــهء 
علــم و دانــش، دفــاع از مکتــب و پوهنتــون بــرای مــا الزم 
اســت، همچنــان دفــاع از مســجد و مدرســهء ایــن ســرزمین 
نیــز وجیبــه دینــی و ملــی تمــام مــردم مــا اســت کــه بایــد 

انــرا انجــام بدهیــم.
ــن دســتور مــی دهــد کــه در  ــه مجاهدی امــارت اســالمی ب
بــدل ایــن جنایــت، علیــه مراکــز حســاس و النــهء هــای شــر 
ــی، حمــالت را  ــان داخل اشــغالگران و اســتخبارات غالم

تنظیــم نماینــد. و مــا ذالــک علــی اهلل بعزیــز.

امارت اسالمی افغانستان
۱۵/۶/۱۴۴۰هـ ق

۱/۱۲/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۹/۲/۲۰م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت سی ُامین 
سالروز خروج قشون شوروی از افغانستان

امــروز ســی امیــن ســالروز پــر افتخــار اخــراج اشــغالگران 
شــوروی از افغانســتان اســت.

۳۰ ســال پیــش بــه تاریــخ ۲۶ دلــو ۱۳۶۷ هجــری شمســی، 
ــه آب  ــیدن ب ــدف رس ــه ه ــه ب ــوروی ک ــرخ ش ــون س قش
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ــا چشــم  ــد ب ــر افغانســتان یــورش آوردن ــد ب هــای گــرم هن
ــرار شــدند. ــه ف ــور ب ــده از افغانســتان مجب ــای خمی ه

ــادی  ــورهای زی ــه کش ــت ک ــوروِی وق ــزرگ ش ــدرت ب ق
آســیای میانــه را یکــی پــس از دیگــر در تســلط خــود 
درآورده بــود، بــه همیــن اراده بــر افغانســتان هجــوم آورد.

ــتان از  ــد افغانس ــردم مجاه ــر م ــا در براب ــن ج ــال دری ده س
هیچگونــه مظالــم دریــغ نکردنــد، امــا افغــان هــا بــرای دفــاع 

از دیــن و میهــن خــود بســیار خــوب مقابلــه کردنــد.
ــا در  ــان ه ــادی افغ ــالهء جه ــارزۀ ده س ــن مب ــه ای ــر چ اگ
ــتان  ــردم افغانس ــرای م ــوروی ب ــزرگ ش ــدرت ب ــل ق مقاب
بســیار ســنگین تمــام شــد. یــک و نیــم ملیــون افغــان شــهید، 
چنــد ملیــون زخمــی، چنــد ملیــون مهاجــر و صدهــا هــزار 
افغــان هــای دیگــر زندانــی و مفقــود شــدند. امــا در نتیجــه 
؛ کشــور خــود را از شــوروی هــا آزاد ســاختند و آن هــا را 
چنــان بــا فضیحــت از افغانســتان کشــیدند کــه حتــی خــود 

را در قالــب اتحــاد شــوروی هــم نگــه نتوانســتند.
امپراطــوری بــزرگ بــه نــام اتحــاد شــوروی پارچــه پارچــه 
شــد و باالخــره مفکــورهء کمونیســتی حتــی در مســکو نیــز 

مــورد تمســخر مــردم قــرار گرفــت.
خــروج نیروهــای شــوروی از افغانســتان نــه تنها بــرای افغان 

هــا بلکــه بــرای تمــام جهــان، روز نجــات از کمونیــزم بود.
ایــن روز، در پهلــوی اینکــه روز پــر افتخــار و تاریخی برای 
افغــان هــا اســت، بــرای امریکایــی هــای اشــغالگر امــروزی 
نیــز درس هــای زیــادی بــا خــود دارد. درس هــای کــه آن 
ــاد  ــت اتح ــا سرنوش ــه ب ــش ازینک ــد و پی ــرت بگیرن ــا عب ه
شــوروی دچــار شــوند اشــغال افغانســتان را پایــان بخشــند.

امــارت اســالمی در حالیکــه بــه مناســبت ایــن روز پــر 
ــات  ــاد و تمنی ــارک ب ــود مب ــد خ ــردم مجاه ــه م ــار ب افتخ
ــغالگر  ــای اش ــی ه ــه امریکای ــد، ب ــی کن ــم م ــک تقدی نی
ــای  ــان ه ــرر افغ ــودن مک ــه از آزم ــد ک ــی نمای ــه م توصی
ــچ  ــه هی ــا ب ــان ه ــد. افغ ــر کنن ــرف نظ ــده ص ــوده ش آزم
صــورت آمــادهء معاملــه بــر معتقــدات و مصالــح ملــی 

ــتند. ــود نیس ــور خ کش
بایــد ارزش هــای دینــی و عقیــدوی افغــان هــا را بــه حیــث 
ــنی آن  ــد و در روش ــر بگیرن ــی در نظ ــای اساس ــت ه واقعی

اشــغال افغانســتان را کامــال خاتمــه بخشــند.

امارت اسالمی افغانستان
۱۰/۶/۱۴۴۰هـ ق

۲۶/۱۱/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۹/۲/۱۵م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد تعیین تیم 
مذاکراتی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــان  ــی جری ــا جهــت امریکای ــالمی ب ــارت اس ــرات ام مذاک
ــه  ــده ب ــف ش ــئولین مؤظ ــوی مس ــون از س ــا اکن دارد و ت
ــه  خوبــی رهبــری شــده اســت. امــا تیــم مذاکراتــی ذیــل ب
ــیخ  ــن ش ــت امیرالمؤمنی ــه هدای ــوع ب ــت موض ــاس اهمی اس
ــی  ــاون سیاس ــوی مع ــه اهلل، از س ــدزاده حفظ ــۀ اهلل آخن هب
امــارت اســالمی مــال بــرادر آخنــد تعییــن و به کار گماشــته 

شــد :
۱ : محتــرم شــیرمحمد عبــاس ســتانکزی بــه حیــث مســئول 

تیــم
۲ : محتــرم مولــوی ضیــاء الرحمــن مدنــی بــه حیــث عضــو 

تیــم
۳ : محترم مولوی عبدالسالم حنفی به حیث عضو تیم
۴ : محترم شیخ شهاب الدین دالور به حیث عضو تیم

۵ : محترم مال عبداللطیف منصور به حیث عضو تیم
۶ : محترم مال عبدالمنان عمری به حیث عضو تیم

۷ : محترم مولوی امیر خان متقی به حیث عضو تیم
۸ : محترم مال محمد فاضل مظلوم به حیث عضو تیم

۹ : محترم مال خیراهلل خیرخواه به حیث عضو تیم
۱۰ : محترم مولوی مطیع الحق به حیث عضو تیم

۱۱ : محترم مال محمد انس حقانی به حیث عضو تیم
۱۲ : محترم مال نوراهلل نوری به حیث عضو تیم

۱۳ : محتــرم مولــوی محمــد نبــی عمــری بــه حیــث عضــو 
تیــم

۱۴ : محترم مال عبدالحق وثیق به حیث عضو تیم
تیــم تعییــن شــدهء فــوق الذکــر رونــد جــاری مذاکــرات بــا 
جهــت امریکایــی را بــه پیــش مــی بــرد و از روی صالحیت 
کــه داده شــده اســت کارهــای مربوطــه را انجــام مــی دهــد.

امارت اسالمی افغانستان
۷/۶/۱۴۴۰هـ ق

۲۳/۱۱/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۹/۲/۱۲م
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ر و ادب تقدیم: ابو عابدشع

گریانم دیدهء  من  افغانم،  و  ناله  من 
ویرانم خانهء  من  مظلوم،  دل  آه  من 
در سینه نهان دارم، غم های همه دنیا
خونینه شب و روزم، حیرانم و حیرانم
صد مشت ستم خورده، این پیکر خونینم
دلگیرم و  دلگیرم  آدم،  از  و  عالم  از 
نه بوی گل سوسن، نه نغمهء خوشبویی
تنهایم و  کس  بی  آدم،  ترین  افسرده 
بس دود ستم رفته، در چشم نگاه من
بس سنگ جفا خورده، جسم بی گناه من
یک لحظه نگاهم کن ای پشت و پناه من
بشکسته دل شادم، دل خون و پریشانم
من ملت افغانم، بی همدم و بی یاور
بشکسته دل شادم، دل خون و پریشانم

من آه دل مظلوم

راوځي شراب  راته  سراب  له  چې 
ښایي تعبیر مو نور د خواب راوځي
بیا به غلیم الس په پرهر وتښتي
به زلمي پښه په رکاب راوځي بیا 
له همدې دښتو به توپان راپاڅي
له همدې غرونو به  سیالب راوځي
بیا به د پنج موجونه و ششنیږي 
راوځي ارغنداب  چیغو  په  به  بیا 
بیړۍ  وهلې  بر  سروهلې  دا 
راوځي ګرداب  د  غېږې  له  به  نور 
ومومي معنی  مو  به  رویا   هره 
راوځي ځواب  به  ته  سوال  یوه  هر 
لپاره دپردو  خو  وي  به  ټوپک 
راوځي کتاب  به  ته  مینځ  خپلو  د 
سعیده دا ځل مستې نه وې خایدک 
راوځي انقالب  د  کوچ  به  ځل  دا 

تفاول

قاري سعید
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بود گفته  روزی  آن که  روان  بر  حق  رحمت 
گر نبودی صوت رعد آسای تکبیـــر الفداء
پایگاه های صلیبی بود این جــــــا دائمی
جیش ملعون صلیبی حرف رفتن کی زدی

زور سنگر گرنبودی "دشمن عیسی پرست" 
گر ندیدی زور "طالب" را به روز معــــرکه
باب "َفرَّ" را نکردی روز و شب ورد ِ زبان

ترمپکو هرگزنگفتی جنگ مااینجاخطاست 
ای مسیح امداد کن بیرون شویم اینبار را
"راشدا" با نصر حق کافر رود از این دیار

آن که از آغاز می گفت "نصرحق بامابود" 

تا نباشـــد چوب تر تابع شود کی کره خر ؟
لشکـــــر ملعون غربی بود این جا مستقر !
گر نکردی در مقابل سیـــنه را طالب سپر !
گرزطالب می نکردی هردم احساس خطر !
کی نشستی با مجاهد رو به رو اندر قطر !
فکـر صلح و آشتی، هرگز نپروردی به سر !
گر نگردانیدی برویش طالب اینجارا سقر !

زُلَمَیک هردم نگفتی ای مسیح "أین الَمَفر"؟ 
تف به هفت اجداد ما، آییـــم اگر بار دگر !
لیک درآندم چه میشد زنده بودی یک نفر !
عمر"! "مال  ای  تو  جای  رضوان شود  روضۀ 

راشد مبارز
۲۳ جمادی الثانی ۱۴۴۰

زور طالب
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